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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade no mundo 

e existem divesos os fatores de risco para sua ocorrência em crianças e 

adolescentes. O objetivo do trabalho foi identificar os fatores de risco cardiovascular 

em escolares do município de Diadema, SP. Trata-se de um estudo transversal com 

amostra constituída por 70 crianças, de ambos os sexos, matriculadas no 1º ano do 

ensino fundamental I de uma escola municipal. A coleta de dados foi realizada por 

meio da aplicação de um questionário com dados sociodemográficos e de estilo de 

vida aos pais das crianças, um questionário sobre atividade física e 3 recordatórios 

de 24 horas em dias alternados durante uma mesma semana. Foram aferidos peso, 

altura e circunferência da cintura e coletadas amostras de sangue para avaliação 

dos parâmetros bioquímicos relacionados ao perfil lipídico. Para a análise das 

variáveis que influenciam as medidas de risco cardiovascular, foi utilizada análise 

estatística por regressão linear múltipla, sendo que cada medida bioquímica 

(colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicérides) foi considerada a 

variável dependente (uma variável quantitativa contínua) e as outras variáveis 

(demográficas, socioeconômicas, de estilo de vida) foram consideradas as 

independentes. Quanto à análise das variáveis que influenciam as medidas de risco 

cardiovascular, observou-se que o baixo peso ao nascer e a idade gestacional 

(nascimento a termo e pós-termo) exerceram efeitos sobre o colesterol total sérico. 

O baixo comprimento ao nascer e a baixa escolaridade da mãe se mostraram 

correlacionados aos valores de HDL e o aleitamento materno exclusivo, a 

escolaridade materna e a etnia exerceram influência sobre os valores de LDL. Já os 

níveis séricos de triglicérides foram influenciados pelo histórico familiar de 

hipertensão arterial e acidente vascular cerebral e pela idade de introdução de 

outros alimentos da dieta dos escolares. Pelo exposto, conclui-se que a população 

estudada apresenta risco cardiovascular e evidencia-se a importância das medidas 

precoces de controle e prevenção dos fatores de risco cardiovascular em todos os 

níveis de atenção à saúde, a fim de contribuir para a melhor qualidade de vida das 

crianças e evitar o surgimento futuro de hipertensão arterial e doenças 

cardiovasculares.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade no 

mundo e são consideradas um problema de saúde pública, apesar dos avanços ocorridos 

em relação ao seu tratamento (SANTOS et al., 2008). A Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2003) aponta que, nas últimas três décadas, foram observadas elevações 

importantes na mortalidade por doenças cardiovasculares e estas representam, 

atualmente, cerca de 30% das causas de óbitos no mundo, e que, no ano de 2010, tais 

doenças foram responsáveis por cerca de 326.000 mortes no Brasil (SIMÃO et al., 2014). 

Algumas das manifestações clínicas das doenças cardiovasculares são a 

hipertensão arterial, aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

encefálico e enfermidades vasculares periféricas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2007; KAVEY et al., 2003). A hipertensão arterial é uma doença crônica, 

definida pela persistência de níveis de pressão arterial acima dos valores arbitrariamente 

definidos como limite de normalidade. É o mais comum fator de risco para a doença 

cardiovascular, sendo considerado um grave problema de saúde pública em todos os 

extratos socioeconômicos e que também atinge crianças e adolescentes.  

Em relação à aterosclerose já foi demonstrado em estudos de autópsia após morte 

inesperada em crianças e adultos jovens, que o processo aterosclerótico começa a se 

desenvolver, de forma assintomática, na infância e na adolescência, principalmente a 

partir dos 15 anos de idade, e seu ritmo de progressão está relacionado à presença de 

fatores de risco associados e ao grau de exposição a estes (HONG, 2010; URBINA et al., 

2009).  

Diversos estudos epidemiológicos, desde Framingham (DAWBER, 1980), têm 

fornecido uma visão sobre os fatores de risco envolvidos na etiologia da doença 

cardiovascular. Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares em crianças e 

adolescentes são o excesso de peso, a hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes 

mellitus, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e história familiar 

positiva para doença cardiovascular (LEE et al., 2010; COSTA et al., 2009; MCGILL et al., 

2000). O conceito de fator de risco é derivado de estudos epidemiológicos e sua presença 

indica maior probabilidade para o aparecimento futuro de uma doença. No caso da 

doença aterosclerótica, quando há a associação entre mais de um fator de risco, a 

probabilidade de ocorrência de eventos clínicos torna-se exponencialmente maior 

(CAMPOS et al., 2010).  
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Em relação à composição corporal como fator de risco para o desenvolvimento de 

aterosclerose, Must et al. (1992) analisaram adolescentes do estudo de Harvard Growth 

que foram acompanhados durante 55 anos, e verificaram que 52% dos indivíduos que 

apresentavam excesso de peso quando adolescentes permaneceram neste estado 

nutricional na fase adulta, sendo que o risco relativo para todas as causas de doenças 

coronarianas foi aproximadamente duas vezes maior nestes indivíduos.  

Dados do Bogalusa Heart Study, realizado com 9.167 indivíduos de 5 a 17 anos de 

idade, entre 1973 e 1994, e que teve como objetivo avaliar os fatores de risco para 

doença cardiovascular nas primeiras décadas de vida apontavam a presença de pelo 

menos um fator de risco para doença cardiovascular em 60% das crianças e adolescentes 

com excesso de peso, sendo que 20% apresentaram dois ou mais fatores de risco 

(FREEDMAN et al., 1999).  

Em relação ao consumo alimentar, a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na 

Infância e na Adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005) indica 

que os principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares são os hábitos alimentares inadequados, como as dietas aterogênicas, 

ricas em gorduras saturadas, sódio, açúcares, pobres em fibras, vitaminas, com baixas 

quantidades de cálcio, magnésio, potássio e de elevada densidade energética. A 

American Heart Association enfatiza o consumo de vegetais, frutas e grãos integrais, 

confirmando a importância das fibras alimentares e vitaminas antioxidantes na prevenção 

e controle das doenças cardiovasculares (KAVEY et al., 2003).  

A prevenção das doenças cardiovasculares (DCV) por meio dos hábitos 

alimentares saudáveis ocorre através de mecanismos fisiológicos verificados em diversos 

estudos científicos, como por exemplo, a redução da absorção enteral do colesterol pelas 

fibras dietéticas solúveis. As vitaminas antioxidantes A, C e E presentes na dieta podem 

potencialmente estar envolvidas na prevenção da aterosclerose por inibirem a oxidação 

da lipoproteína LDL, diminuindo sua aterogenicidade (NEUTZLING et al., 2007; LIMA et 

al., 2004).  

As gorduras saturadas presentes na dieta são consideradas aterogênicas, pois, se 

ingeridas em excesso, são a principal causa do aumento do colesterol plasmático e de 

suas frações. Por outro lado os ácidos graxos monoinsaturados são mais resistentes ao 

estresse oxidativo e uma dieta rica nestes ácidos graxos faz com que as partículas de 

LDL fiquem menos suscetíveis à oxidação. A geração de radicais livres pela 

hiperglicemia, causada pelo consumo elevado de açúcares, pode promover a 
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aterogênese por meio da peroxidação da lipoproteína LDL (CIMADON et al., 2010; 

GUIMARÃES et al., 2008).  

Em crianças e adolescentes, as alterações vasculares ateroscleróticas são 

menores quando comparadas a indivíduos com idades mais avançadas, e podem ser 

minimizadas ou evitadas por meio de medidas não-farmacológicas, relacionadas a um 

estilo de vida saudável. No entanto, em alguns adolescentes este processo é acelerado 

devido à presença de fatores de risco que se iniciam nessa fase da vida, como a ingestão 

de álcool e o tabagismo (LE et al., 2010). A identificação dos adolescentes que 

apresentam riscos para o desenvolvimento da aterosclerose pode permitir a intervenção 

precoce para diminuir esse processo, prevenindo ou retardando as doenças 

cardiovasculares (O’GORMAN et al., 2011; GINERL et al., 2010; COSTA; BIGRAS, 2007).  

A determinação do aparecimento de DCV se dá a partir de fatores desencadeantes 

que podem surgir na infância e adolescência. Diante do aumento de morbidades e 

presença de risco para doenças cardiovasculares já na adolescência, torna-se importante 

estudar estratégias que permitam o seu controle a fim de prevenir seu surgimento na fase 

adulta. Assim, com a intenção de ampliar os conhecimentos nesta área, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o consumo alimentar e a presença de fatores de risco associados para 

o desenvolvimento da aterosclerose em escolares do município de Diadema, SP.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

Identificar fatores de risco cardiovascular em escolares do município de Diadema, 

SP.  

 

2.2 Objetivo Específico 

Analisar a associação entre os fatores de risco relacionados ao estado nutricional, 

ao consumo alimentar e aos parâmetros bioquímicos.  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Casuística  

Trata-se de um estudo transversal realizado com crianças em idade escolar, de 

ambos os sexos, matriculadas no 1º e 2º ano do ensino fundamental de uma escola 

municipal de Diadema, SP. A escola foi selecionada conforme indicação pela Secretaria 

da Educação do município de Diadema.  

 

3.2 Coleta de dados  

Inicialmente, foi aplicado um questionário (ANEXO 1) contendo variáveis sócio-

demográficas e de estilo de vida consideradas fatores de risco para aterosclerose, sendo 

idade, sexo, escolaridade do chefe da família, histórico familiar de doenças 

cardiovasculares, presença de enfermidades, uso de medicamentos, nível de atividade 

física (avaliado pelo questionário destinado a crianças e adolescentes do YOUTH. RBS - 

2005) e tempo gasto em atividades sedentárias, como assistir televisão e fazer uso de 

computadores. Este questionário foi enviado aos pais ou responsáveis pelas crianças, 

juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

O consumo alimentar foi avaliado através do preenchimento de recordatórios de 24 

horas (ANEXO 2) e registros alimentares (ANEXO 3), que foram aplicados em 3 dias não 

consecutivos, dentro de um mesmo mês, sendo que os indivíduos que compuseram a 

amostra foram distribuídos proporcionalmente pelos dias da semana e finais de semana 

de forma a se obter um número semelhante de consumo alimentar de todos os dias da 

semana e do final da semana. Os recordatórios de 24 horas foram aplicados com as 

crianças em sala de aula, utilizando como recurso de apoio, fotos de alimentos e 

tamanhos de porções para que a informação do consumo do dia anterior fosse mais 

acurada. Além disso, os recordatórios de 24 horas tinham a informação da porção dos 

alimentos e preparações oferecidas às crianças no dia anterior à entrevista. O registro 

alimentar foi utilizado para complementar a informação de consumo alimentar realizada 

em casa (antes e depois da escola) no mesmo dia do recordatório de 24 horas. Dessa 

forma, foi obtida a informação de consumo alimentar do dia todo da criança. 

Quanto à composição corporal, foram coletadas em duplicata as medidas 

antropométricas de peso e estatura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 

assim como a Circunferência da cintura (CC) de todos os alunos.  
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Para aferição do peso foi utilizada uma balança digital, portátil, da marca Plenna® 

com capacidade para 150 quilos e precisão de 100 gramas, sendo que as crianças 

receberam instruções para permanecerem eretas, no centro da balança e com os braços 

esticados ao lado do corpo. Para a aferição da estatura foi utilizado estadiômetro portátil 

de 2 metros e precisão de 0,1 centímetro, da marca Seca® e foi solicitado que o aluno 

permanecesse com os calcanhares, panturrilhas, glúteos e ombros encostados à parede, 

em apneia respiratória e a cabeça foi posicionada no plano horizontal de Frankfurt 

(LOHMAN et al., 1988). A Circunferência da cintura foi aferida no ponto médio entre a 

porção inferior da última costela e a borda superior da crista ilíaca, no final de uma 

expiração normal, com uso de uma fita métrica inextensível de 2 metros e precisão de 0,1 

centímetro. As crianças foram orientadas a vestir roupas leves na data solicitada para a 

avaliação das medidas corporais e foram medidas sem o uso de sapatos no momento da 

coleta dos dados. As medidas foram coletadas por um único avaliador, sempre com os 

mesmos equipamentos, devidamente calibrados.  

Foram analisados os seguintes parâmetros bioquímicos: colesterol total, HDL-

colesterol (HDL-C), triglicérides e LDL-colesterol (calculado pela equação de Friedewald 

LDL-c = CT – HDL-c – TG/5, onde TG/5 representa o VLDL-colesterol).  

As amostras de sangue para análise laboratorial foram coletadas pela manhã após jejum 

noturno de 12 horas. O plasma foi separado e armazenado a -10º C em um freezer.  

O colesterol sérico e os triglicerídeos foram mensurados por método enzimático-

colorimétrico e a HDL-C enzimaticamente. A LDL-C foi calculada de acordo com a 

equação de Friedwald: LDL-C= colesterol total - HDL-C - (triglicérides/5).  

 

3.3 Análise de dados  

Os dados dos recordatórios de 24 horas foram digitados no software Nutrition Data 

System for Research - NDSR® para conversão dos alimentos e preparações consumidas 

em energia e nutrientes. Foi avaliado o valor calórico total da dieta, carboidratos, 

proteínas, gordura total, ácidos graxos saturados, polinsaturados, monoinsaturados e 

trans (em gramas e contribuição percentual ao valor energético da dieta), colesterol, fibra 

alimentar, vitaminas C, E e betacaroteno, sódio e potássio. Tais nutrientes foram 

escolhidos por terem relação direta com a prevenção do processo aterosclerótico 

segundo a I Diretriz de prevenção da aterosclerose na infância e na adolescência 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005) e as VI Diretrizes Brasileiras de 
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Hipertensão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).  

A análise do consumo alimentar foi feita por meio do cálculo da média de ingestão 

de energia e nutrientes dos 3 dias de consumo alimentar. A ingestão média de energia foi 

comparada à necessidade estimada de energia de cada criança, que foi calculada a partir 

dos dados de peso, altura, idade, sexo e atividade física. Também foram excluídos os 

outliers segundo análise da distribuição da ingestão de energia, o que resultou na 

exclusão dos indivíduos com valores de energia menores do que o percentil 1 (n=1) e dos 

com valores maiores do que o percentil 99 (n=1).  

As prevalências de inadequação da ingestão de nutrientes foram estimadas 

utilizando-se o método da EAR (Estimated Average Requirement) como ponto de corte, 

sendo considerada baixa prevalência de inadequação para percentuais iguais ou menores 

a 15%. Para os nutrientes com valores de AI (Adequate Intake), foi calculada a proporção 

de indivíduos com ingestão habitual igual ou acima do valor de AI. A ingestão de sódio foi 

avaliada segundo a recomendação de consumo máximo de 6 gramas de sal por dia para 

essa faixa etária, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005), levando-se em 

consideração que cada 1 grama de sal contêm 400 miligramas de sódio. Foi calculado o 

percentual de indivíduos com ingestão igual ou acima do valor máximo (UL – Tolerable 

Upper Intake Level) que corresponde à população potencialmente em risco de efeitos 

adversos à saúde.  

A ingestão de carboidratos, proteínas e gorduras totais foi comparada às 

recomendações do Institute of Medicine - IOM (IOM, 2005). Já a ingestão de gorduras 

polinsaturadas, trans e colesterol foram comparadas às recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2003) por não terem valores definidos pelo IOM. O Quadro 1 

apresenta os valores de referência utilizados: 
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Quadro 1 – Valores de referência de nutrientes utilizados na análise dos dados. 

Nutriente Valor de referência Fonte 

Carboidrato 45-65% do VET* IOM, 2005 

Proteína 10-30% VET* IOM, 2005 

Gordura total 25-35% do VET* IOM, 2005 

Gordura saturada <10% do VET* WHO, 2003 

Gordura polinsaturada 6-10% do VET* WHO, 2003 

Gordura trans <1% do VET* WHO, 2003 

Colesterol <300 mg WHO, 2003 

*VET = valor energético total da dieta 

 

Em relação à composição corporal, as crianças foram classificadas a partir do 

índice de massa corporal por idade (IMC/I), peso para idade (P/I) e altura para idade (A/I), 

utilizando os pontos de corte propostos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2007).  

A Circunferência da cintura foi utilizada para analisar a presença de obesidade 

central nas crianças, como fator de risco cardiovascular, e para tanto, a obesidade central 

foi definida como CA maior que o percentil 80 para idade e gênero, como proposto por 

Taylor et al. (2000).  

Os pontos de corte utilizados para a classificação dos valores de lipídios séricos 

foram os recomendados pela I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005). A análise descritiva 

inicial do consumo alimentar e da composição corporal foi realizada de forma a comparar 

as características segundo gênero por meio do teste Qui-quadrado, com nível de 

significância de 5%. 

Para a análise das variáveis que influenciam as medidas de risco cardiovascular, 

foi utilizada análise estatística por regressão linear múltipla. Para avaliar o efeito das 

variáveis socioeconômicas, demográficas e de estilo de vida sobre cada medida 

bioquímica, foi utilizada análise de regressão linear múltipla sendo que cada medida 

bioquímica (colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicérides) foi considerada 

a variável dependente (uma variável quantitativa contínua) e as outras variáveis 

(demográficas, socioeconômicas, de estilo de vida) foram consideradas as 

independentes. Inicialmente, as variáveis de estudo foram verificadas quanto ao 

cumprimento das suposições básicas para realização de análise de regressão linear. Foi 
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utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar o grau de aderência da distribuição 

das variáveis quantitativas com a distribuição Normal.  

A análise de regressão linear simples foi realizada de duas formas, devido à 

existência de variáveis independentes qualitativas e quantitativas. Primeiramente, as 

variáveis qualitativas foram transformadas em variáveis indicadoras, permitindo a 

comparação das médias do marcador bioquímico entre as categorias de cada variável 

independente qualitativa através do teste t de Student (variáveis com 2 categorias) ou 

Análise de variância (para variáveis com 3 ou mais categorias). Posteriormente, foi 

calculado o coeficiente de correlação de Pearson e realizada a análise de regressão linear 

simples entre o marcador bioquímico e as variáveis independentes quantitativas. As 

variáveis que obtiveram valor p menor que 0,20 na análise de regressão linear simples 

foram selecionadas para inclusão no modelo de regressão linear múltiplo. Para a 

elaboração do modelo, foi utilizada a estratégia de modelagem stepwise forward, ou seja, 

do modelo mais simples para o mais complexo. As variáveis que se mantiveram 

significativas foram mantidas no modelo de regressão linear múltiplo final. A análise dos 

resíduos, através de gráfico do erro versus valores estimados e o gráfico QQPLOT do 

erro, foi realizada para verificar a presença de viés nos modelos e a presença de valores 

aberrantes. Qualquer variável que alterou o coeficiente de regressão em 10% ou mais 

quando comparado ao modelo anterior foi considerada de controle. Ao final da 

modelagem foram avaliadas possíveis interações entre variáveis e feita a análise de 

resíduos.  

Em todas as análises estatísticas foi considerado o nível de significância de 5%. 

Para a realização da análise estatística foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 

19 (IBM, 2010).  

  

3.4 Aspectos éticos  

Os procedimentos para o desenvolvimento deste estudo respeitaram as diretrizes e 

normas que regulamentam as pesquisas envolvendo humanos, aprovadas pela 

Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Desta forma, no banco de 

dados da pesquisa principal foram mantidos o anonimato e a confidencialidade dos 

dados. Foi utilizado um termo de consentimento livre e esclarecido para os responsáveis 

dos sujeitos da pesquisa (ANEXO 4) que foi preenchido pelos pais ou responsáveis pelas 

crianças voluntariamente decidindo participar do estudo. Somente após o recebimento do 

termo de consentimento livre e esclarecido assinado é que a coleta de dados foi 
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realizada. Além disso, foi solicitada autorização da escola para participação de seus 

alunos no presente estudo por meio da assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido para a instituição (ANEXO 5).  

A partir dos resultados do estudo, foi realizada uma devolutiva relacionada aos 

resultados do estudo por meio de uma palestra para as crianças e seus pais sobre os 

principais problemas relacionadas a alimentação, estado nutricional e os marcadores 

bioquímicos analisados.  

 

 

3.5 Análise de riscos e benefícios 

Os procedimentos de coleta de dados poderiam acarretar riscos mínimos aos 

sujeitos da pesquisa. A aplicação de questionários sobre a alimentação não é um método 

invasivo, o que praticamente exclui riscos aos sujeitos da pesquisa.  

A aferição de medidas antropométricas foi realizada em local reservado, 

individualmente com cada criança, de forma a evitar situações constrangedoras. A coleta 

de sangue foi realizada com materiais apropriados e descartáveis e foi realizada por um 

profissional treinado e em local adequado para esta atividade. Todos os procedimentos 

para coleta de sangue respeitaram os requisitos para segurança dos sujeitos da pesquisa 

e dos profissionais envolvidos. A aplicação do questionário sobre caracterização 

socioeconômica das crianças foi realizada aos pais ou responsáveis por estas e o 

instrumento não possuía perguntas constrangedoras que acarretassem riscos importantes 

às pessoas envolvidas.  

Foi garantido aos sujeitos da pesquisa, através do termo de consentimento livre e 

esclarecido, o direito de se retirar do estudo a qualquer momento ou até se recusar de 

participar do estudo desde o início, em qualquer uma de suas etapas. 

Os benefícios oferecidos pelos pesquisadores foram a entrega do trabalho final ao 

responsável pela escola que autorizar a coleta de dados, além da realização de educação 

nutricional de acordo com os resultados da pesquisa para as crianças e seus pais sobre 

os principais problemas relacionados à alimentação, estado nutricional e os marcadores 

bioquímicos analisados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escola estudada apresentava 130 alunos matriculados nos 1º e 2º anos do 

ensino fundamental e que poderiam compor a amostra de estudo. Porém, foi possível 

obter dados válidos de 72 alunos e destas, excluiu-se a informação de 2 escolares que 

estavam no percentil 1 e o 99 da ingestão de energia. Além disso, crianças que não 

tinham a informação completa de pelo menos um dia de consumo alimentar foram 

excluídas da amostra. Dessa forma, a amostra final do estudo foi constituída de 70 

crianças. 

A amostra foi composta por 70 crianças de ambos os sexos com idade média de 

6,09 anos, com desvio padrão de 0,58 anos, sendo 60% de meninos e 40% de meninas. 

 

4.1 Caracterização da Amostra 

Em relação à caracterização sociodemográfica, a maioria das crianças estudadas 

relatou ser branca (60,0%), com mães e chefes de família com ensino médio completo 

(57,1% e 42,3%, respectivamente), conforme demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição das crianças segundo características socioeconômicas. Diadema, 

2012. 

Característica sociodemográfica  n % 

Etnia Branca 42 60,0 

 Negra 3 4,3 

 Amarela 3 4,3 

 Parda 20 28,6 

 Sem informação 2 2,9 

    

Escolaridade da mãe Não sabe ler nem escrever 2 2,9 

 Sabe ler ou escrever 2 2,9 

 Ensino fundamental incompleto 11 15,7 

 Ensino fundamental completo 5 7,1 

 Ensino médio incompleto 4 5,7 

 Ensino médio completo 40 57,1 

 Ensino superior incompleto 3 4,3 

 Ensino superior completo 1 1,4 

 Sem informação 2 2,9 

    

Escolaridade do chefe da família Não sabe ler nem escrever 1 1,4 

 Sabe ler ou escrever 3 4,3 

 Ensino fundamental incompleto 17 24,3 

 Ensino fundamental completo 5 7,1 

 Ensino médio incompleto 10 14,3 

 Ensino médio completo 30 42,3 

 Ensino superior incompleto 1 1,4 

 Ensino superior completo 1 1,4 

 Sem informação 2 2,9 

Total  70 100 

 

Os pais exercem papel fundamental sobre as condições de saúde de crianças e 

adolescentes. Em estudo sobre fatores de risco cardiovascular em crianças de 7 a 10 

anos de área urbana de Vitória, Espírito Santo, Molina et al. (2010) observaram que as 

mães possuíam em sua maioria (35,6%) ensino médio completo e uma quantidade 

significativa de mães que não completaram o ensino fundamental (27,8%) e concluem 

que há a probabilidade de que mães com baixa escolaridade possam influir 

negativamente na vida dos escolares aumentando a exposição a alimentos não 

saudáveis, transferindo informações equivocadas sobre alimentação e favorecendo o 

sedentarismo.  
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A Tabela 2, que apresenta as características de nascimento da amostra estudada, 

aponta que a maioria dos escolares nasceu a termo (67,1%), com mães que não fumaram 

durante a gestação (85,7%) e foram amamentados (92,9%). 

 

Tabela 2 – Distribuição das crianças segundo características de nascimento. Diadema, 

2012. 

Característica de nascimento  n % 

Idade gestacional Pré-termo 2 2,9 

 A termo 47 67,1 

 Pós-termo 13 18,6 

 Sem informação 8 11,4 

    

Fumo na gestação Não 60 85,7 

 Sim 4 5,7 

 Sem informação 6 8,6 

    

Foi amamentado Não 3 4,3 

 Sim 65 92,9 

 Sem informação 2 2,9 

    

Peso ao nascer Peso normal 62 88,6 

 Baixo peso 2 2,8 

 Sem informação 6 8,6 

    

Tempo de aleitamento materno 

exclusivo 

Menor que 6 meses 28 40,0 

 6 meses ou mais 28 40,0 

 Sem informação 14 20,0 

    

Total  70 100 

 

No estudo de Strufaldi, Silva e Puccini (2011) realizado com 929 escolares do 

município de Embu, foi avaliada a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares e 

a associação com baixo peso ao nascer e antecedentes familiares para doença 

cardiovascular. Os autores identificaram que 57,5% dos indivíduos nasceram com peso 

normal, sendo inferior aos dados encontrados no presente estudo, em que 88,6% das 

crianças estudadas apresentaram peso normal ao nascer. Sousa et al. (2013) analisaram 

a relação entre peso ao nascer e fatores de risco cardiovascular em adolescentes e 

demonstraram que, na amostra estudada, apenas as crianças que nasceram com 
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macrossomia apresentaram elevada probabilidade de desenvolver doenças do coração e 

outras doenças crônicas não transmissíveis.  

 

A maioria das crianças não tinham doenças na família, sendo que a de maior 

prevalência foi a hipertensão arterial (34,3%), resultados apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição das crianças segundo características de presença de doença na 

família. Diadema, 2012. 

Presença de doença na família  n % 

Hipercolesterolemia Não 41 58,5 

 Sim 9 12,9 

 Sem informação 20 28,6 

    

Hipertrigliceridemia Não 45 64,3 

 Sim 5 7,1 

 Sem informação 20 28,6 

    

Obesidade Não 40 57,1 

 Sim 11 15,7 

 Sem informação 19 27,1 

    

Hipertensão arterial Não 32 45,7 

 Sim 24 34,3 

 Sem informação 14 20,0 

    

Diabetes mellitus Não 34 48,6 

 Sim 17 24,3 

 Sem informação 19 27,1 

    

Infarto agudo do miocárdio Não 45 64,3 

 Sim 6 8,6 

 Sem informação 19 27,1 

    

Acidente vascular cerebral Não 45 64,3 

 Sim 6 8,6 

 Sem informação 19 27,1 

Total  70 100 

 

O histórico familiar é um dos fatores de risco não modificáveis de doença 

cardiovascular e a herança genética aumenta a suscetibilidade em 2,5% a mortalidade 
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dos portadores (RABELO, 2001; MOURA, 2000; SANTOS, 2008). Um dos fatores de risco 

mais importantes para o surgimento de diabetes, doenças cardiovasculares e outras 

doenças crônicas é o excesso de peso. Um bom exemplo é o aumento drástico de 

diabetes mellitus entre a população adolescente nos últimos vinte anos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

No que se refere aos dados de atividade física, 100% das crianças foram 

classificadas como sedentárias. O exercício físico realizado regularmente age diretamente 

nos fatores de risco prevenindo e controlando o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, e quando em conjunto com adaptações dietéticas os resultados são 

mais efetivos e deveriam ser considerados de grande importância no tratamento (RIQUE 

et al., 2002). 

A prática esportiva, à semelhança das recomendações para adultos, é indicada 

tanto na prevenção quanto no tratamento coadjuvante das dislipidemias na criança e no 

adolescente. A atividade física regular pode propiciar a melhora da obesidade infantil e, 

secundariamente, o controle da dislipidemia. Os estudos populacionais mostram que o 

sedentarismo infantil é a causa mais importante da epidemia mundial de obesidade nessa 

faixa etária, que determinou o aumento da prevalência de dislipidemia em todo o mundo 

(HANCOX et al., 2004). 

 

4.2 Análise do Consumo Alimentar 

A ingestão de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras polinsaturadas e 

colesterol encontrou-se dentro da recomendação para a maioria das crianças avaliadas. 

Salienta-se o consumo excessivo de gordura saturada por 54% dos escolares e de 

gordura trans por 73% da amostra estudada (Tabela 4), não sendo observada diferença 

significativa por sexo.  

 Estudo de Pioltine e Nacif (2011) com 44 escolares com idade média de 8,5 ± 0,9 

anos de uma escola particular de São Paulo, também identificou o consumo excessivo de 

gorduras saturadas, em ambos os sexos. A tendência em substituir carboidratos por 

lipídios faz parte da mudança no padrão alimentar que pode colaborar para o excesso de 

peso e suas alterações decorrentes (TARDIDO; FALCÃO, 2006). A excessiva ingestão 

calórica, com elevado teor de gordura saturada e trans está associada a níveis séricos 

aumentados de colesterol total e LDL-colesterol, enquanto que o consumo insuficiente de 

vitaminas antioxidantes pode aumentar a oxidação destas moléculas, aumentando sua 

aterogenicidade e risco cardiovascular (NEUTZLING et al., 2007; LIMA et al., 2004). 
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Tabela 4 – Distribuição das crianças segundo análise do consumo de energia e 

macronutrientes. Diadema, 2012. 

Energia e 

Nutriente 

Ingestão em 

relação à 

recomendação 

Sexo    

 Masculino Feminino Total Valor p* 

 n % n % n %  

Energia Abaixo da EER 20 58,8 5 20,8 25 43,1 0,005 

 Dentro da EER 5 14,7 12 50,0 17 29,3  

 Acima da EER 9 26,5 7 29,2 16 27,6  

         

Carboidrato Abaixo  --- -- 4 14,3 4 5,7 0,007 

 Dentro  42 100,00 22 78,6 64 91,4  

 Acima  --- --- 2 7,1 2 2,9  

         

Proteína Abaixo  2 4,8 --- --- 2 2,9 0,241 

 Dentro  40 95,2 28 100,00 68 97,1  

 Acima  --- --- --- --- --- ---  

         

Gordura total Abaixo  5 11,9 3 10,7 8 11,4 0,217 

 Dentro  33 78,6 18 64,3 51 72,9  

 Acima  4 9,5 7 25,0 11 15,7  

         

Gordura 

saturada 

Dentro 16 38,1 16 57,1 32 45,7 0,117 

Acima 26 61,9 12 42,9 38 54,3  

         

Gordura 

polinsaturada 

Abaixo 8 19,0 3 10,7 11 15,7 0,452 

Dentro 32 76,2 22 78,6 54 77,1  

 Acima 2 4,8 3 10,7 5 7,1  

         

Gordura 

trans 

Dentro 11 26,2 8 28,6 19 27,1 0,826 

Acima 31 73,8 20 71,4 51 72,9  

         

Colesterol Dentro 39 92,9 26 92,9 65 92,9 1,000 

 Acima 3 7,1 2 7,1 5 7,1  

Total  42 100 28 100 70 100  

*Teste do Qui-Quadrado 
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As médias de ingestão de micronutrientes estão apresentadas na Tabela 5. Não foi 

observada nenhuma diferença estatisticamente significativa entre as médias de acordo 

com o sexo. 

 

Tabela 5 – Média e desvio padrão da ingestão e micronutrientes segundo local de 

realização das refeições. Diadema, 2012. 

Nutriente Sexo   

Masculino Feminino EAR/ AI* Valor p** 

Média DP Média DP   

Vitamina A (mcg) 406,77 264,11 417,39 195,15 275 0,856 

Vitamina C (mg) 53,53 72,33 82,18 105,44 22 0,181 

Vitamina E (mg) 3,28 1,47 3,73 1,34 6 0,198 

Cálcio (mg) 535,01 279,25 595,63 249,21 800 0,357 

Sódio (mg) 2340,46 657,59 2476,47 633,80 1200* 0,393 

Potássio (mg) 1425,24 475,31 1571,87 540,26 3800* 0,235 

*AI / **Teste t de Student 

 

As prevalências de inadequação superaram o máximo aceitável de 15% em todos 

os micronutrientes analisados, sendo que as ingestões de vitamina E e cálcio foram as 

com pior avaliação (Tabela 6). 

O mais abundante antioxidante lipossolúvel no tecido e no plasma é a vitamina E, 

que pode prevenir a oxidação por capturar os radicais livres e promover a primeira linha 

de proteção contra a peroxidação lipídica (BONI, 2010). Além das propriedades 

antioxidantes, essa vitamina está envolvida na expressão genética, no metabolismo 

mitocondrial, diferenciação celular e regulação do sistema imune (MÁRQUEZ et al., 

2002). 

Luna et al. (2011) avaliaram o consumo alimentar habitual de vitamina E em 

crianças do município de João Pessoa, Nordeste-Brasil, demonstrando que mais da 

metade da população infantil estudada apresentava um baixo consumo dessa vitamina. 

Estudo realizado por Bueno et al. (2013), que investigaram a adequação do 

consumo de micronutrientes em crianças de 2 a 6 anos de escolas públicas e privadas em 

diferentes regiões do Brasil, em estudo transversal multicêntrico encontrou prevalência de 

inadequação de 15 a 29% do consumo de vitamina E, resultado abaixo do encontrado no 

presente estudo, porém é possível observar o baixo consumo desta vitamina em ambas 

as pesquisas. Ao avaliar o consumo alimentar de crianças frequentadoras de creches 

filantrópicas do Distrito Federal, Gomes et al. (2010) apontaram uma porcentagem de 
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inadequação para o consumo de vitamina E de 53,2% entre as crianças de 13 a 82 meses 

de idade. Os autores observaram que a inadequação da participação de lipídeos em 

relação ao valor energético total das dietas pode ter favorecido a inadequação dessa 

vitamina na dieta. 

 

Tabela 6 – Prevalências de inadequação de nutrientes segundo sexo. Diadema, 2012. 

Nutriente Sexo  

Masculino Feminino Valor p 

% %  

Vitamina A (mcg) 30,85 22,66 0,380 

Vitamina C (mg) 32,64 29,12 0,674 

Vitamina E (mg) 96,78 95,54 0,770 

Cálcio (mg) 82,89 78,81 0,616 

Sódio (mg)* 4,8 3,6 0,810 

Potássio (mg)* 100 100 --- 

*Percentual de indivíduos com consumo abaixo da AI 

 

Em decorrência do baixo consumo de frutas e hortaliças, a ingestão de vitaminas e 

minerais também diminui (RAMALHO; HENRIQUES, 2009). Estudos realizados no Brasil 

sobre consumo alimentar de escolares mostram a ingestão inadequada de alimentos 

fontes de vitaminas e minerais (SPINELLI et al., 2013). 

A baixa ingestão de frutas e vegetais, e consequentemente de micronutrientes, 

está entre os dez principais fatores de risco para a carga global total de doenças no 

mundo, sendo responsável por quase três milhões de mortes por ano (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002; COSTA et al., 2012; BUENO et al., 2013).  

Independente da faixa etária, a inadequação de micronutrientes como a vitamina A 

e C e o cálcio é prevalente. A inadequação da ingestão de nutrientes é fator de risco para 

o surgimento de diversas doenças, por isso é de suma importância adequar o consumo 

alimentar ainda nessa fase (ENTRINGER et al., 2010; BUENO; CZEPIELEWSKI, 2008). 

As prevalências de inadequação de cálcio no presente estudo foram superiores às 

encontradas por Bueno et al. (2013) – 73% para crianças acima de 4 anos. Estudo 

recente realizado por Issa et al. (2014) avaliou o planejamento, processo produtivo, 

distribuição e adequação nutricional do cardápio da refeição principal ofertada em 42 

escolas municipais de Belo Horizonte – MG e demonstrou que nenhum cardápio atingiu 

os valores recomendados pelo PNAE para cálcio. A recomendação diária de cálcio pode 

ser alcançada ao ingerir três porções de alimentos fontes do mesmo (BRASIL, 2008). Ao 
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analisar a dieta das crianças do presente estudo, pode-se observar que alguns alimentos 

fontes de cálcio, principalmente o leite, foram consumidos em ambos os momentos da 

semana, porém esse consumo se concentrou, principalmente, no café da manhã e ceia, 

não atingindo a recomendação diária. 

O consumo de potássio foi insuficiente em 100% da amostra. A ingestão 

insuficiente deste mineral foi encontrada em 75% da amostra do estudo realizado por 

Pegolo e Silva (2010), que avaliaram o consumo de energia e nutrientes e a adesão ao 

PNAE por escolares com idade entre 7 e 14 anos. As frutas, verduras e legumes (FLV) 

são as principais fontes de potássio da dieta, porém o consumo desses alimentos no 

Brasil é tradicionalmente baixo (BRASIL, 2008).  

O consumo de alimentos pouco saudáveis deve ser desestimulado, pois possuem 

alto valor energético e teor de gorduras, além de carboidratos simples ou amido, ou ainda 

por serem, em geral, altamente processados e pobres em micronutrientes aumentando 

dessa maneira o risco de DCNT. Estes devem ser substituídos por alimentos de baixa 

densidade calórica, ricos em água, como frutas, verduras e legumes, respeitando sempre 

a identidade cultural-alimentar dos indivíduos (WHO, 2003, BRASIL, 2008). 

Poucas crianças tiveram a ingestão de sódio abaixo do AI (Tabela 3), porém ao 

avaliar a ingestão em relação ao UL, observou-se 77% dos escolares com ingestão 

excessiva, que pode trazer riscos à saúde (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Percentual de indivíduos com ingestão de sódio segundo valor de UL. 

Diadema, 2012. 

Ingestão de sódio Sexo   

Masculino Feminino Total Valor p 

% % %  

Abaixo do UL 28,6 14,3 22,9 0,163 

Maior ou igual ao UL 71,4 85,7 77,1  

 *teste do qui-quadrado 

A recomendação de sódio para crianças é a mesma para adultos, pois a maturação 

dos rins é similar em ambas as fases. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2005), o consumo de sal (1 grama de sal contém 400 miligramas de sódio) não deve 

ultrapassar 6 gramas por dia para prevenir a hipertensão (VIEIRA et al., 2008; SALGADO; 

CARVALHAES, 2003). 

Os fatores dietéticos também estão relacionados com a gênese da hipertensão 

arterial. Crianças com níveis pressóricos elevados são propensas a se tornarem adultos 
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hipertensos. A baixa ingestão de potássio também está relacionada com o surgimento da 

doença (SALGADO; CARVALHAES, 2003). 

Estudos indicam uma alta concentração de sódio na alimentação escolar e os 

alimentos que possivelmente contribuem para esta condição são os enlatados, embutidos 

e industrializados (AUN et al., 2011; DIAS et al., 2012; BOAVENTURA et al., 2013).  

Os valores de inadequação do consumo alimentar das crianças merecem atenção, 

uma vez que a infância é uma fase de rápido crescimento e estes nutrientes são 

importantes para o desenvolvimento adequado nesta etapa da vida. Sua carência pode 

causar enfermidades decorrentes da deficiência nutricional (ALBUQUERQUE; 

MONTEIRO, 2002), além de poderem representar risco para o desenvolvimento de DCNT 

no futuro, caso os hábitos alimentares permaneçam (RIBEIRO et al., 2006).  

Assim, os resultados sugerem a baixa qualidade da alimentação, uma vez que a 

carência observada na ingestão dietética de potássio, cálcio e vitamina E, e o consumo 

excessivo de sódio indicam uma alimentação pobre em frutas, legumes, verduras e 

laticínios, e rica em sal e alimentos industrializados. 

 

4.3 Análise da Composição Corporal 

A análise da composição corporal é apresentada na Tabela 8. No presente estudo, 

a prevalência de sobrepeso/obesidade segundo o índice IMC/idade também mostrou-se 

bastante elevada entre os escolares (39,6%), sendo 47,0% nos meninos e 29,2% nas 

meninas, sem diferença estatisticamente significante entre os sexos (p=0,606).  
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Tabela 8 – Distribuição das crianças segundo análise dos índices antropométricos. 

Diadema, 2012. 

Índice 

antropométrico 

Classificação Sexo    

Masculino Feminino Total Valor 

p* n % n % n % 

Estatura para 

idade 

Estatura 

adequada 

34 100,00 24 100,00 58 100,00 --- 

         

Peso para 

idade 

Peso adequado 23 67,6 19 79,2 42 72,4 0,334 

Peso elevado 11 32,4 5 20,8 16 27,6  

         

IMC para idade Magreza  1 2,9 1 4,2 2 3,4 0,606 

Eutrofia 17 50,0 16 66,7 33 56,9  

Sobrepeso 8 23,5 4 16,7 12 20,7  

Obesidade 6 17,6 3 12,5 9 15,5  

Obesidade 

grave 

2 5,9 -- --- 2 3,4  

Total  34 100 24 100 58 100  

*teste do qui-quadrado 

 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada em 2008-2009, a 

prevalência de excesso de peso e obesidade em crianças de cinco a nove anos foi de 

33,5% e 14,3%, respectivamente e cresceu de forma mais acentuada que entre as 

demais faixas etárias nos períodos de 1974-1975, 1989 e 2008-2009. A obesidade 

correspondeu a cerca de um terço do total de casos de excesso de peso no sexo feminino 

e quase metade no masculino (IBGE, 2010).  

Reis et al. (2011) ao traçarem um panorama do estado antropométrico dos 

escolares brasileiros verificaram maior prevalência de desnutrição nas áreas carentes das 

regiões Norte e Nordeste e maior prevalência de sobrepeso e obesidade nas regiões 

Sudeste e Sul. 

É importante ressaltar que a obesidade pode ser considerada como o mais 

importante problema de saúde pública entre crianças e adolescentes, devido à sua 

magnitude e prevalência crescente, assim como pela interação com outras doenças 

crônicas não transmissíveis, sendo o fator de risco mais importante para as doenças 

cardiovasculares (LEE, 2010; WHO, 2003). Assim, a manutenção do peso saudável é 
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importante durante a infância, pois a obesidade adquirida tende a persistir na vida adulta, 

acompanhada de hipertensão arterial e diabetes, notórios fatores de risco para DCV 

(ADAMI; VASCONCELOS, 2008; FERREIRA et al., 2009). 

 

Tabela 9 – Distribuição das crianças segundo análise da circunferência da cintura. 

Diadema, 2012. 

Classificação Sexo    

Masculino Feminino Total Valor p* 

n % n % n %  

Sem risco 

cardiovascular 

23 67,6 16 66,7 39 67,2 0,938 

Com risco 

cardiovascular 

11 32,4 8 33,3 19 32,8  

Total 34 100 24 100 58 100  

*teste do qui-quadrado 

 

Para melhor avaliar o risco de doenças cardiovasculares, foi utilizada a 

circunferência de cintura, já que esta representa a distribuição de gordura visceral e 

alterações metabólicas, indicando riscos de desenvolvimento futuro de DCV (PIERINE, 

2006). No presente estudo, 32,8% dos escolares de ambos os gêneros apresentou risco 

cardiovascular (Tabela 9).  

Este dado é preocupante, pois a gordura visceral se distingue daquela localizada 

em outras regiões anatômicas pelas suas características metabólicas e funcionais, 

induzindo à resistência hepática à insulina por lipotoxicidade, liberando maior quantidade 

de ácidos graxos livres na veia porta hepática e, com isso, elevando o substrato para a 

produção de lipoproteínas aterogênicas. Conforme recentemente demonstrado em jovens, 

a CC se correlaciona com marcadores de resistência à insulina, independentemente do 

IMC, e prediz componentes individuais da síndrome metabólica, como HAS e dislipidemia. 

Outros estudos têm demonstrado que a CC associa-se a biomarcadores inflamatórios, 

como a proteína C reativa e a adiponectina em jovens (BURGOS et al., 2013). 

Pereira et al. (2011) avaliaram a circunferência de cintura de adolescentes do sexo 

feminino com idade entre dez e dezessete anos e identificaram que 9,7% dos indivíduos 

possuíam obesidade central, diferentemente do presente estudo onde 33,3% das meninas 

apresentaram risco de desenvolverem DCV. Bergmann et al. (2010), concluem que 

crianças com valores elevados de circunferência de cintura possuem maior chance de 
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desenvolver outros fatores de risco em comparação com escolares classificados com 

circunferência de cintura em tamanho adequado. 

 

 

4.4 Análise das Medidas Bioquímicas 

Observou-se que a maioria das crianças apresentou concentrações de colesterol 

total, LDL-colesterol e triglicérides adequados para a idade. No entanto, verificou-se que 

em 43,7% das crianças o colesterol total encontrava-se limítrofe ou acima do 

recomendado; o mesmo se deu em 29,0% dos escolares em relação ao LDL e em 14,1% 

dos indivíduos quanto aos triglicérides (Tabelas 10 a 13).  Além disso, 50,0% dos meninos 

e 69,2% das meninas apresentaram baixos valores de HDL-colesterol (Tabela 12). Não se 

observaram diferenças significativas entre os sexos nas variáveis analisadas (p>0,05). 

 

Tabela 10 – Distribuição das crianças segundo análise do colesterol total sérico. 

Diadema, 2012. 

Classificação Sexo    

Masculino Feminino Total Valor p* 

n % n % n %  

Desejável 19 51,5 17 63,0 36 56,3 0,577 

Limítrofe 9 24,3 6 22,2 15 23,4  

Aumentado 9 24,3 4 14,8 13 20,3  

Total 37 100 27 100 64 100  

*teste do qui-quadrado 

 

A presença de hipercolesterolemia em crianças tem sido relatada na literatura há 

alguns anos. No programa de prevenção primária de doenças ateroscleróticas, 

desenvolvido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo, foi analisado o perfil lipídico de 104 crianças e 180 adolescentes. Foi observada a 

prevalência de inadequação, estando o CT em 57,7%, LDL em 55,4%, TG em 51,0% e 

HDL em 13,5 %, das crianças (FORTI et al., 1996). Grillo et al. (2005) em seu estudo com 

escolares de baixa renda, demonstraram 3,1% de crianças com colesterol total elevado e 

17,9% de escolares com valores inadequados de HDL.  
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Barbosa et al. (2012) ao avaliarem 209 crianças, com idades entre sete e nove 

anos, verificaram que 60,6% delas tinha alteração de colesterol total, seguida das frações 

LDL (32,1%), HDL (25,5%) e de triglicerídeos (8,5%). 

 

Tabela 11 – Distribuição das crianças segundo análise do LDL-colesterol sérico. 

Diadema, 2012. 

Classificação Sexo    

Masculino Feminino Total Valor p* 

n % n % n %  

Desejável 26 72,2 18 69,2 44 71,0 0,954 

Limítrofe 9 25,0 7 26,9 16 25,8  

Aumentado 1 2,8 1 3,8 2 3,2  

Total 36 100 26 100 62 100  

*teste do qui-quadrado 

 

 

Tabela 12 – Distribuição das crianças segundo análise do HDL-colesterol sérico. 

Diadema, 2012. 

Classificação Sexo    

Masculino Feminino Total Valor p* 

n % n % n %  

Desejável 18 50,0 8 30,8 26 41,9 0,130 

Baixo 18 50,0 18 69,2 36 58,1  

Total 36 100 26 100 62 100  

*teste do qui-quadrado 
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Tabela 13 – Distribuição das crianças segundo análise de triglicérides sérico. Diadema, 

2012. 

Classificação Sexo    

Masculino Feminino Total Valor p* 

n % n % n %  

Desejável 32 86,5 23 85,2 55 85,9 0,627 

Limítrofe 4 10,8 4 14,8 8 12,5  

Aumentado 1 2,7 --- --- 1 1,6  

Total 37 100 27 100 64 100  

*teste do qui-quadrado 

 

Os resultados do perfil lipídico dos escolares demonstram o quadro de elevado 

risco coronariano presente em uma faixa etária ainda muito jovem. A dislipidemia é, 

classicamente, um dos principais fatores de risco para a aterosclerose, infarto agudo do 

miocárdio e acidente vascular cerebral, dentre outros eventos cerebrovasculares. Por 

isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza que a prevenção e o tratamento 

devem ser iniciados ainda na infância, fase em que os eventos ateroscleróticos, embora 

silenciosamente, começam a se desenvolver. Assim, o diagnóstico da dislipidemia na 

infância vem merecendo destaque devido à importância da detecção e do tratamento 

precoce desta doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005). 

 

4.5 Associação das medidas de risco cardiovascular com outras variáveis 

Para a análise das variáveis que influenciam as medidas de risco cardiovascular, 

foi utilizada análise estatística por regressão linear múltipla, sendo que cada medida 

bioquímica (colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicérides) foi considerada 

a variável dependente (uma variável quantitativa contínua) e as outras variáveis 

(demográficas, socioeconômicas, de estilo de vida) foram consideradas as 

independentes.  

A distribuição de todas as variáveis quantitativas teve aderência à distribuição 

normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

 

4.5.1 Colesterol total 

Foi realizada a análise de regressão simples considerando o nível de colesterol 

total sérico como variável dependente e as variáveis independentes foram selecionadas 
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para integrar o modelo de regressão linear múltipla. O detalhamento desta etapa está 

apresentadono Anexo 5. 

O modelo de regressão linear múltiplo final para o nível sérico de colesterol total 

está descrito na Tabela 14, no qual observa-se que o colesterol total sérico é influenciado 

significativamente pelo baixo peso ao nascer e pela idade gestacional (nascimento a 

termo e pós-termo) nos escolares estudados. 

 

Tabela 14 – Modelo de regressão linear múltipla final para colesterol total. Diadema, 

2012. 

Variável Independente  Valor p 

Recebeu amamentação -42,32 0,104 

Baixo peso ao nascer 39,23 0,035 

Nasceu a termo 44,72 0,019 

Nasceu pós-termo 55,07 0,008 

Ingestão de betacaroteno -0,01 0,136 

Ingestão de fibra -1,26 0,154 

Constante 158,72 0,000 

R2 0,2929 

p do modelo 0,0095 

 

4.5.2 HDL-colesterol 

A análise de regressão simples considerando o nível de HDL-colesterol sérico 

como variável dependente foi realizada e, em seguida, as variáveis independentes foram 

selecionadas para integrar o modelo de regressão linear múltipla. O detalhamento desta 

etapa para o HDL-colesterol está no Anexo 6. 

O modelo de regressão linear múltiplo final para o nível sérico de HDL-colesterol 

está descrito na Tabela 15, no qual observa-se que o HDL-colesterol sérico é influenciado 

pelo comprimento ao nascer e pela baixa escolaridade da mãe nas crianças estudadas. 
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Tabela 15 – Modelo de regressão linear múltipla final para HDL-colesterol. Diadema, 

2012. 

Variável Independente  Valor p 

Comprimento ao nascer -0,81 0,037 

Escolaridade da mãe até o ensino fundamental 8,00 0,045 

Recebeu amamentação -12,91 0,062 

Constante 158,72 0,000 

R2 0,1983 

p do modelo 0,0164 

 

4.5.3 LDL-colesterol 

Foi realizada a análise de regressão simples considerando o nível de LDL-

colesterol sérico como variável dependente e as variáveis independentes foram 

selecionadas para integrar o modelo de regressão linear múltipla. O detalhamento desta 

etapa para o LDL-colesterol está no Anexo 7. 

O modelo de regressão linear múltiplo final para o nível sérico de LDL-colesterol 

está descrito na Tabela 16, no qual observa-se que o LDL-colesterol sérico é influenciado 

pela criança ter sido amamentada, pela escolaridade da mãe e por ser de etnia parda. 

 

Tabela 16 – Modelo de regressão linear múltipla final para LDL-colesterol. Diadema, 

2012. 

Variável Independente  Valor p 

Ingestão de vitamina A em equivalentes de retinol -0,01 0,297 

Ingestão de carboidrato -0,10 0,055 

Recebeu amamentação -30,41 0,023 

Escolaridade da mãe até o ensino fundamental -17,51 0,007 

Etnia negra 0,30 0,981 

Etnia amarela -5,62 0,713 

Etnia parda 19,56 0,003 

Baixo peso ao nascer 28,19 0,059 

Constante 138,78 0,000 

R2 0,4755 

p do modelo 0,0001 
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4.5.4 Triglicérides 

A análise de regressão simples considerando o nível sérico de triglicérides como 

variável dependente foi realizada e, em seguida, as variáveis independentes foram 

selecionadas para integrar o modelo de regressão linear múltipla. O detalhamento desta 

etapa para os triglicérides está no Anexo 8. 

O modelo de regressão linear múltiplo final para o nível sérico de triglicérides está 

descrito na Tabela 17, no qual observa-se que esta variável é influenciada pelo histórico 

familiar de hipertensão arterial, pela idade de introdução de outros alimentos e pela 

presença de familiar com histórico de acidente vascular cerebral. 

 

Tabela 17 – Modelo de regressão linear múltipla final para triglicérides. Diadema, 2012. 

Variável Independente  Valor p 

Hipertensão arterial na família 18,79 0,013 

Diabetes Mellitus na família 4,97 0,473 

Idade de introdução de outros alimentos 2,73 0,015 

Altura para idade em escore-z -3,31 0,180 

Acidente vascular cerebral na família 26,21 0,023 

Nasceu a termo -6,41 0,617 

Nasceu pós-termo -1,76 0,913 

Constante 47,45 0,003 

R2 0,5794 

p do modelo 0,0019 

 

 

Observou-se que o baixo peso ao nascer (p=0,035) e a idade gestacional 

(nascimento a termo e pós-termo) associaram-se a maiores concentrações de colesterol 

total sérico nos escolares estudados. O baixo comprimento ao nascer (p=0,037) e a baixa 

escolaridade da mãe (p=0,045), se mostraram correlacionados aos valores de HDL nas 

crianças estudadas. Também se verificou que o aleitamento materno exclusivo (p=0,023), 

a escolaridade materna (p=0,007) e a etnia parda (p=0,003) exerceram influência sobre 

os valores de LDL. Os níveis séricos de triglicérides são influenciados pelo histórico 

familiar de hipertensão arterial (p=0,013) e acidente vascular cerebral (p=0,023) e pela 

idade de introdução de outros alimentos (p=0,015). 

Na análise múltipla, a variável escolaridade da mãe mostrou ter efeito importante 

sobre a redução dos níveis séricos de LDL e aumento dos níveis séricos de HDL, 

podendo ser considerada uma variável indicadora da condição sócio-econômica do 
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indivíduo ou da família. O uso deste indicador tem se destacado devido à facilidade de 

coleta e relativa precisão, o que permite uma classificação satisfatória das condições de 

vida de populações. 

Dados relacionados à escolaridade da mãe sugerem que mães com menor 

escolaridade podem ter renda mais baixa e menor acesso a informações sobre uma dieta 

balanceada, o que poderia levá-las a deixarem seus filhos mais expostos a uma dieta não 

saudável, considerada fator de risco para dislipidemias (NOBRE et al. 2013). 

CESAR (2005), avaliando as condições de vida dos participantes de um Inquérito 

Domiciliar de Saúde de base populacional, realizado em São Paulo, observaram que o 

grau de escolaridade do chefe da família mostrou-se um bom indicador das condições de 

vida descritas em suas diferentes dimensões. A escolaridade dos pais, considerada como 

indicador da condição socioeconômica familiar, é um dos fatores determinantes da 

alimentação entre crianças e adolescentes, ou seja, diversos estudos apontam relação 

direta entre a escolaridade materna ou paterna e a melhoria da qualidade da dieta 

consumida (OLIVEIRA e SOARES, 2002; VIEIRA et al., 2002; ARANCETA et al., 2003; 

NORTHSTONE e EMMETT, 2005). Godoy et al. (2006) estudando adolescentes 

residentes no distrito do Butantã, no município de São Paulo também observaram melhor 

qualidade da dieta conforme aumento da escolaridade do chefe da família. 

Segundo alguns autores, a idade gestacional tem importante efeito sobre a 

concentração dos lipídeos séricos, pois, com o aumento da maturidade fetal, as 

concentrações de CT e da apolipoproteína B diminuem (BAKER, 2003). Assim como 

observado no presente estudo, outros autores também sugerem que existe forte relação 

entre o baixo peso ao nascer e subsequentemente os valores de colesterol, porém não há 

consenso para este achado (KRISHNASWAMY et al., 2002).  

Os resultados aqui obtidos apontam, ainda, a correlação inversa entre 

amamentação e os níveis séricos de LDL-colesterol entre os escolares. O Guia alimentar 

para crianças brasileiras menores de dois anos, documento do Ministério da Saúde, 

recomenda a amamentação exclusiva por, aproximadamente, 6 meses e a manutenção 

do aleitamento materno complementar até os 2 anos ou mais (BRASIL, 2010). Segundo 

Singhal (2004), a nutrição na infância afeta permanentemente o perfil lipoprotéico da 

criança e o leite materno apresenta efeito protetor sobre esse perfil. 

A profilaxia da hiperlipidemia deve ter início desde o nascimento, com a 

recomendação da amamentação do lactente. O leite materno é rico em gorduras 

saturadas, porém o perfil lipídico de crianças e adolescentes que foram amamentados ao 
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seio é melhor que o dos alimentados com leite de vaca. Aparentemente, os níveis mais 

elevados de colesterol nos amamentados podem induzir à regulação endógena do 

metabolismo dos lípides ao longo da vida. As crianças amamentadas têm menor 

possibilidade de ingerir dietas hipercalóricas, reduzindo o risco de obesidade e de 

hiperlipidemia (DAS, 2003). 

Em relação aos triglicérides, maiores concentrações séricas foram relacionadas a 

presença de hipertensão arterial (p=0,013) e acidente vascular cerebral na família 

(p=0,023), bem como a idade precoce de introdução dos alimentos na infância (p=0,015).       

Há muita controvérsia sobre de que forma a história familiar determina o risco de 

dislipidemia. Esta interação parece ser multifatorial, onde fatores culturais, genéticos e 

ambientais estão interligados.  

No estudo de Molina et al. (2010), as crianças avaliadas apresentaram como 

principais fatores de risco para o futuro desenvolvimento de doença cardiovascular, 

excesso de peso, pressão arterial elevada, lazer sedentário por espaço de tempo elevado 

e alimentação de baixa qualidade tendo a última, prevalência de 40,6%. Mais de 50% 

apresentaram mais que um fator de risco o que mostra que essa faixa etária necessita de 

maiores cuidados para a prevenção de futuro desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. 

Nesta perspectiva, portanto, torna-se imprescindível a identificação precoce dos 

fatores associados ao risco cardiovascular em crianças considerando que, na última 

década, a importância da dislipidemia estendeu-se à faixa pediátrica e a intensidade, a 

extensão e a prevalência da aterosclerose parecem estar relacionadas à ocorrência e à 

gravidade dos fatores de risco cardiovasculares. 

A identificação dos fatores associados, portanto, se mostra útil para a delimitação 

de grupos e situações de risco, sendo de grande valia para que nutricionistas e outros 

profissionais da saúde possam elaborar e aprimorar instrumentos e ações de orientação 

alimentar à população. 

 

5. CONCLUSÃO 

Os elementos demonstrados no presente estudo permitem concluir que as prevalências 

de sobrepeso e obesidade nos escolares foram consideradas elevadas, entre os 

escolares de Diadema. Observou-se elevado consumo de sódio, gorduras saturadas e 

ácidos graxos trans enquanto que a ingestão de cálcio, potássio e vitamina E foi 

considerada baixa. Em relação aos fatores de risco associados verificou-se elevada 
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prevalência de crianças com obesidade abdominal e histórico familiar de doença 

cardiovascular.  

Quanto à análise das variáveis que influenciam as medidas de risco cardiovascular, 

diferentes variáveis, de natureza demográfica, socioeconômica e de estilo de vida se 

mostraram relacionadas ao perfil lipídico dos escolares. Observou-se que o baixo peso ao 

nascer e a idade gestacional (nascimento a termo e pós-termo) exerceram efeitos sobre o 

colesterol total sérico. O baixo comprimento ao nascer e a baixa escolaridade da mãe se 

mostraram correlacionados aos valores de HDL e o aleitamento materno exclusivo, a 

escolaridade materna e a etnia exerceram influência sobre os valores de LDL. Já os 

níveis séricos de triglicérides foram influenciados pelo histórico familiar de hipertensão 

arterial e acidente vascular cerebral e pela idade de introdução de outros alimentos da 

dieta dos escolares. 

Assim, diante do exposto evidencia-se a importância das medidas de controle e 

prevenção dos fatores de risco cardiovascular que devem ser tomadas precocemente em 

todos os níveis de atenção à saúde, a fim de contribuir para a melhor qualidade de vida 

das crianças e evitar o surgimento futuro de hipertensão arterial e doenças 

cardiovasculares.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM ESCOLARES DO MUNICÍPIO  

DE DIADEMA – SP 

 

Número do questionário: _________ 

Entrevistador: ____________________________________________________ 

 

Entrevista: Data: ___/____/_____ 

Horário início: _______________________ Horário término: _______________________ 

 

CADASTRO DE DOMICÍLIO 

Nome completo do entrevistado (pai ou responsável): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Endereço completo:  ________________________________________________________________     

No:  _________   Complemento:  _____________  Bairro:  ____________________   Município: 

___________________   Tel. res:  ____________________________________     

Cel.:  ___________________________ 

No CNES do domicílio: _________________ 

 

CADASTRO DO INDIVÍDUO 

Nome completo do entrevistado (pai ou responsável): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nome completo da mãe (sem abreviaturas): ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nome completo da criança: __________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/______ 

Sexo: 1. (     ) Masculino  2. (     ) Feminino 

Raça/Cor: 

(    ) 1. Branca     (    ) 2. Negra (    ) 3. Amarela (   ) 4. Parda  (    ) 5. Indígena 

 

Escolaridade do Entrevistado: 

(    ) 1. Não sabe ler/escrever 

(    ) 2. Alfabetizado (indivíduo lê e escreve pelo menos um 
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bilhete) 

(    ) 3. Nível fundamental incompleto (1º grau incompleto) 

(    ) 4. Nível fundamental completo (1º grau completo) 

(    ) 5. Nível médio incompleto (2º grau incompleto) 

(    ) 6. Nível médio completo (2º grau completo) 

(    ) 7. Superior incompleto 

(    ) 8. Superior completo 

(    ) 9. Especialização/ Residência 

(    ) 10. Mestrado 

(    ) 11. Doutorado 

(    ) 12. Sem informação 



47 

 

Escolaridade da mãe 

(    ) 1. Não sabe ler/escrever 

(    ) 2. Alfabetizado (indivíduo lê e escreve pelo menos um 

bilhete) 

(    ) 3. Nível fundamental incompleto (1º grau incompleto) 

(    ) 4. Nível fundamental completo (1º grau completo) 

(    ) 5. Nível médio incompleto (2º grau incompleto) 

(    ) 6. Nível médio completo (2º grau completo) 

(    ) 7. Superior incompleto 

(    ) 8. Superior completo 

(    ) 9. Especialização/ Residência 

(    ) 10. Mestrado 

(    ) 11. Doutorado 

(    ) 12. Sem informação 

 

Nome completo do chefe da familia: 

_________________________________________________ 

Parentesco do chefe da familia com a criança: _________________ 

Escolaridade do chefe da familia: 

(    ) 1. Não sabe ler/escrever 

(    ) 2. Alfabetizado (indivíduo lê e escreve pelo menos um 

bilhete) 

(    ) 3. Nível fundamental incompleto (1º grau incompleto) 

(    ) 4. Nível fundamental completo (1º grau completo) 

(    ) 5. Nível médio incompleto (2º grau incompleto) 

(    ) 6. Nível médio completo (2º grau completo) 

(    ) 7. Superior incompleto 

(    ) 8. Superior completo 

(    ) 9. Especialização/ Residência 

(    ) 10. Mestrado 

(    ) 11. Doutorado 

(    ) 12. Sem informação 

 

DOCUMENTAÇÃO DO INDIVÍDUO 
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Tipo de documento: ______ 

Dados do documento: _____________________________ 

 

 

CONDIÇÕES DE NASCIMENTO DA CRIANÇA 

O parto foi: (   ) pré-termo < 37 sem (   ) a termo 37-41 sem(   ) pós-termo ≥ 42 sem 

A mãe fumou na gravidez? (   ) Sim (   ) Não 

Qual era o peso ao nascer da criança: _____________(g) 

Qual foi o comprimento da criança ao nascer? _____________(cm) 

 

TEMPO DE AMAMENTAÇÃO E DESMAME DA CRIANÇA 

A criança foi amamentada ao peito desde o nascimento ? (   ) Sim (   ) Não. 

Se sim, por quanto tempo amamentou? _________________ (meses) 

Por quanto tempo o aleitamento materno foi exclusivo (a criança recebeu somente leite 

materno, diretamente da mama ou extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com 

exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos) ?_________ 

(meses) 

Por quanto tempo o aleitamento materno foi predominante (o lactente recebeu, além do 

leite materno, água ou bebidas à base de água, como sucos de frutas e chás)? 

____________ (meses) 

Por quanto tempo o aleitamento materno foi complementar (a criança recebeu o leite 

materno, além de alimentos sólidos e semi-sólidos) ? ____________ (meses) 

Idade em que começou a dar outro leite (fórmula) para a criança pela primeira vez: 

____(mês) 

Idade em que começou a oferecer alimentação complementar: ____(mês) 

 

DOENÇAS 
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A criança apresenta histórico familiar de doenças (pais ou avós)? 

(    ) hipercolesterolemia Quem? 

__________________________ 

(    ) hipertrigliceridemia Quem? 

__________________________ 

(    ) obesidade Quem? 

__________________________ 

(    ) hipertensão arterial sistêmica Quem? 

__________________________ 

(    ) diabetes mellitus tipo 2 Quem? 

__________________________ 

(    ) infarto agudo do miocárdio Quem? 

__________________________ 

(    ) acidente vascular encefálico Quem? 

__________________________ 

(    ) Outra: __________________ Quem? 

__________________________ 

(    ) Sem histórico familiar de 

doenças 

 

 

A criança apresenta alguma doença? 

(    ) anemia falciforme  

(    ) diabetes mellitus 

(    ) doenças cardiovasculares 

(    ) hipertensão arterial sistêmica 

(    ) outras doenças. Quais? 

__________________________ 

(    ) sem doenças 

 

A criança apresenta alguma deficiência e/ou intercorrência? – ÚLTIMO EPISÓDIO? 

(    ) anemia ferropriva  

(    ) DDI (distúrbio por deficiência de iodo) 

(    ) diarreia. Quantas vezes no últimos 30 dias? _________ 
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(    ) infecção respiratória (gripes, resfriados, dor de ouvido, dor de garganta). Quantas 

vezes no últimos 30 dias? ____ 

(    ) hipovitaminose A 

(    ) outras deficiências e/ou intercorrências. Qual (is)? 

_____________________________ 

(    ) sem deficiências e/ou intercorrências 

 

A criança faz uso de algum medicamento? (    ) Não    

(    ) Sim. Qual(is)? ____________________________ 

_______________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO ATIVIDADE FÍSICA – YOUTH. RBS, 2005 

 

1. Em quantos dos últimos 7 dias, você participou de atividades físicas por pelo menos 30 

minutos, isto NÂO fez você transpirar ou respirar aceleradamente, como por exemplo: Caminhar 

rápido, pedalar lentamente, skate, empurrar o cortador de grama e limpar o chão. 

 

(    ) nenhum dia  

__________ dias 

 

2. Em quantos dos últimos 7 dias , você fez exercícios ou participou de atividades físicas por no 

mínimo 20 minutos, que fez você transpirar ou respirar aceleradamente, como por exemplo: 

Basquetebol, futebol, correr, nadar, pedalando rapidamente, dançando rapidamente ou atividades 

aeróbicas similares. 

 

(    ) nenhum dia  

__________ dias 

 

3. Durante os últimos 7 dias, quantos dias você fez atividade física por um total de 60 minutos por 

dia? Vale todo o tempo que você passou em algum tipo de atividade física que aumentasse seu 

batimento cardíaco e fez você respirar rapidamente durante algum tempo. 

 

(    ) nenhum dia  

__________ dias 

 

4. Em um dia normal de escola, quantas horas você assiste televisão? 

 

(    ) Eu não assisto TV 

(    ) Menos que 1 hora por dia 

(    ) 1 hora por dia 

(    ) 2 horas por dia 

(    ) 3 horas por dia 

(    ) 4 horas por dia 

(    ) 5 horas ou mais, por dia 

 

5. Em uma semana normal na escola, quantos dias você vai para aulas de educação física? 

 

(    ) nenhum dia  
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__________ dias 

 

6. Em uma aula de educação física, quanto tempo você passa realmente se exercitando ou 

praticando esportes? 

 

(    ) Eu não faço educação física 

(    ) Menos que 10 minutos 

(    ) 10 a 20 minutos 

(    ) 21 a 30 minutos 

(    ) 31 a 40 minutos 

(    ) 41 a 50 minutos 

(    ) 51 a 60 minutos 

(    ) Mais de 60 minutos 
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7. Durante os últimos 12 meses em quantas equipes de esportes coletivos você participou 

(incluindo algumas equipes de corrida pela sua escola ou grupo da comunidade). 

 

(    ) Nenhuma equipe de esporte coletivo 

(    ) 1 equipe de esporte coletivo 

(    ) 2 equipes de esporte coletivo 

(    ) 3 ou mais equipes de esporte coletivo 

 

8. Quanto tempo você leva de casa até a escola? 

 

(    ) menos que 15 minutos 

(    ) 15 minutos 

(    ) meia hora 

(    ) 45 minutos 

(    ) 1 hora 

(    ) mais de uma hora 

 

9. Como você vai de casa para escola? (pode assinalar MAIS de uma) 

 

(    ) a pé 

(    ) de bicicleta 

(    ) de ônibus / trem / metrô / Van / Kombi 

(    ) de carro 

(    ) outro meio de transporte 

 

10. Quantas horas por dia você costuma assistir TV? 

 

(    ) não assisto TV 

(    ) 1 hora ou menos 

(    ) 2 horas 

(    ) 3 horas 

(    ) 4 horas 

(    ) 5 horas 

(    ) 6 horas ou mais 

 

11. Quantas horas por dia você costuma jogar videogame ou ficar no computador? 
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(    ) Não jogo videogame / computador 

(    ) 1 hora ou menos 

(    ) 2 horas 

(    ) 3 horas 

(    ) 4 horas 

(    ) 5 horas 

(    ) 6 horas ou mais 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Peso 1:________kg Peso 2:________kg 

 

Altura 1:_________cm 

 

Altura 2:_________cm 

 

CAb 1:_________cm 

 

CAb 2:_________cm 

 

 

EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

Data do laudo: _____ / ______ / _______  

 

Colesterol total: __________________ 

 

 

HDL-colesterol: __________________ 

 

 

LDL-colesterol: __________________ 

 

 

Triglicérides: ____________________ 
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ANEXO 2 – RECORDATÕRIO DE 24 HORAS 

Prezados Pais e/ou Responsáveis pelos Alunos DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

da TURMA VERDE da Escola Municipal Prof.ª Zilda Gomes 

 

 Você se lembra de que respondeu a um questionário sobre seu filho(a) em abril 

deste ano que fazia parte do projeto intitulado “Fatores de risco cardiovascular em 

escolares do município de Diadema – SP”? Vamos continuar este projeto com a coleta de 

sangue, de peso e altura e a aplicação de um questionário sobre a alimentação. Para 

isso, precisamos que seu filho vá à escola na próxima terça-feira, dia 25/09, em jejum 

de 12 horas para a coleta de sangue. Isto quer dizer que a criança não pode comer nada 

até a hora da coleta de sangue. Pode apenas beber água. A mãe, pai ou responsável 

poderá acompanhar a criança durante a coleta de sangue que será as 9:00hs na entrada 

ao programa.  

 Também precisamos de sua colaboração para preencher outros formulários sobre 

a alimentação da criança. O primeiro formulário é sobre a alimentação do sábado, dia 

22/09, no qual você terá que anotar todos os alimentos e bebidas consumidos o dia todo 

pela criança. No segundo formulário, você deverá preencher com todos os alimentos e 

bebidas consumidos pela criança em casa nos dias 24 e 25/09 (segunda e terça-feira). 

 O questionário deverá ser entregue preenchido na segunda-feira dia 

01/10/2012. 

Agradecemos novamente a sua colaboração. Em caso de dúvidas, favor contatar 

um dos pesquisadores (professoras Ana Carolina Colucci, Juliana Morimoto ou Marcia 

Nacif) no telefone 2114-8217, ou ainda procurar a escola que poderá dar mais 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profas. Ana Carolina Colucci, Juliana Morimoto, Marcia Nacif 

 

 

Nome completo da criança: 

_______________________________________________________________ 
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Nome completo de quem respondeu o questionário: 

___________________________________________ 

 

Telefone residencial: _______________________ 

 

Telefone celular: __________________________ 
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ALUNO: _____________________________________________________TURMA VERDE 

 

ALIMENTAÇÃO DO __________ (dia da semana) – ___ / ___ 

Prezado Senhor(a) 

 

Por favor, mantenha esse registro diário com você durante todo o tempo e utilize-o para 

registrar todos os alimentos e bebidas que a criança consumir durante todo o dia e à noite. 

Pedimos que você forneça o máximo possível de informações. Sempre que possível utilize 

pesos, medidas e marcas que constam nas embalagens dos alimentos ou bebidas para indicar a 

quantidade de alimento/bebida que a criança consumiu. No caso de alimentos ou bebidas 

preparados em casa, use medidas como colher de sopa, colher de chá, concha, xícara, copo, 

prato, entre outras. Segue um exemplo de preenchimento abaixo: 

 

Local / Horário Alimentos / Preparações Quantidades 

7:00 / casa 

 

Pão francês 

Leite integral com açúcar 

 

1 unidade média 

1 xícara de chá 

12:00 / casa Arroz cozido 

Feijão carioquinha cozido 

1 colher de servir cheia 

1 concha média 

 

Por favor, não altere sua alimentação da rotina normal da criança para que o registro 

represente a sua alimentação de sempre. Caso você tenha alguma dúvida ou necessite de ajuda 

para o preenchimento do registro diário, por favor, ligue para nós. Estamos a sua inteira 

disposição. 

Muito obrigada! 

 

Data do registro alimentar: ___ / ___ / _____ Dia da semana: ____________ 

Local / Horário Alimentos / Preparações Quantidades 



60 
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ALIMENTAÇÃO DO __________ (dia da semana) – ___ / ___ 

 

 Favor anotar todos os alimentos e bebidas consumidos pela criança antes de ir para a 

escola e depois que voltar da escola. 

CONSUMO ANTES DE IR PARA A ESCOLA 

Local / Horário Alimentos / Preparações Quantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONSUMO DEPOIS DE VOLTAR DA ESCOLA 

Local / Horário Alimentos / Preparações Quantidades 
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ALIMENTAÇÃO DO __________ (dia da semana) – ___ / ___ 

 

 Favor anotar todos os alimentos e bebidas consumidos pela criança antes de ir para a 

escola e depois que voltar da escola. 

CONSUMO ANTES DE IR PARA A ESCOLA 

Local / Horário Alimentos / Preparações Quantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONSUMO DEPOIS DE VOLTAR DA ESCOLA 

Local / Horário Alimentos / Preparações Quantidades 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – SUJEITO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa Fatores de risco cardiovascular em escolares 

do município de Diadema – SP, que se propõe a identificar fatores de risco para doenças do coração 

relacionados ao estado nutricional, ao consumo alimentar e aos exames de sangue de crianças em idade 

escolar. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de um questionário às mães e/ou 

aos responsáveis pelas crianças, que englobará informações socioeconômicas, de saúde e da alimentação. 

Posteriormente, serão coletadas medidas de peso, altura e circunferência da cintura e será coletado sangue 

para avaliação dos valores de colesterol-total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicerídeos no sangue. A 

aplicação dos instrumentos de avaliação e a coleta das medidas antropométricas e exames de sangue 

serão realizados por pesquisadores treinados e oferecem riscos físicos e/ou psicológicos mínimos aos 

participantes. A coleta de dados será realizada individualmente pelos pesquisadores, em local reservado e 

sem a presença dos demais participantes da pesquisa, a fim de se evitar qualquer tipo de desconforto. Em 

eventual situação de desconforto durante a aplicação do questionário ou durante a coleta das medidas 

antropométricas e de sangue, os participantes poderão parar imediatamente a sua colaboração sem 

consequências negativas. Todos os assuntos abordados serão utilizados sem a identificação dos 

participantes e instituições envolvidas. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável 

terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da 

Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome da criança: _______________________________________________________________________ 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: _______________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ___________________________________________ 
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Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ____de___________________ de 2012. 

 

________________________________________ 

Pesquisadoras responsáveis: Ana Carolina A. Colucci Paternez / Juliana M. Morimoto / Márcia N. Pinheiro 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde / Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 896 

Telefone 2114-8451/ ana.colucci@mackenzie.br 

mailto:ana.colucci@mackenzie.br
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ANEXO 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA INSTITUIÇÃO 

 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa Fatores de risco 

cardiovascular em escolares do município de Diadema – SP, que se propõe a identificar fatores de risco 

cardiovascular relacionados ao estado nutricional, ao consumo alimentar e aos parâmetros bioquímicos de 

escolares. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de um questionário às mães e/ou 

aos responsáveis pelas crianças, que englobará informações socioeconômicas, de saúde e do consumo 

alimentar. Posteriormente, serão coletadas medidas de peso, altura e circunferência da cintura e será 

coletado sangue para avaliação dos níveis séricos de colesterol-total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, 

triglicerídeos. A aplicação dos instrumentos de avaliação e a coleta das medidas antropométricas e exames 

bioquímicos serão realizados por pesquisadores treinados e oferecem riscos físicos e/ou psicológicos 

mínimos aos participantes. A coleta de dados será realizada individualmente pelos pesquisadores, em local 

reservado e sem a presença dos demais participantes da pesquisa, a fim de se evitar qualquer tipo de 

desconforto. Em eventual situação de desconforto durante a aplicação do questionário ou durante a coleta 

das medidas antropométricas e bioquímicas, os participantes poderão cessar imediatamente a sua 

colaboração sem consequências negativas. Todos os assuntos abordados serão utilizados sem a 

identificação dos participantes e instituições envolvidas. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável 

terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua 

da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com os pais 

ou responsáveis pelos Sujeitos de Pesquisa. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é 

voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição: __________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: ______________________________________________ 
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Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ____de___________________ de 2012. 

________________________________________ 

Pesquisadoras responsáveis: Ana Carolina A. Colucci Paternez / Juliana M. Morimoto / Márcia N. Pinheiro 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde / Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 896 

Telefone 2114-8451/ ana.colucci@mackenzie.br 

mailto:ana.colucci@mackenzie.br
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ANEXO 5 – ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES DO COLESTEROL TOTAL 

Tabela – Análise de regressão simples do colesterol total sérico como variável 

dependente e as variáveis qualitativas independentes. 

Variável  n Média DP Valor p* 

Sexo Masculino 37 146,54 31,33 0,551 

 Feminino 27 151,22 30,15  

      

Etnia Branca 39 146,64 32,82 0,252 

 Negra 3 143,00 12,53  

 Amarela 2 114,00 5,66  

 Parda 18 157,28 28,53  

      

Escolaridade da mãe Até Ensino fundamental 17 147,82 26,91 0,917 

 Ensino médio ou mais 45 148,76 32,86  

      

Escolaridade do 

chefe da família 

Até Ensino fundamental 23 145,61 28,76 0,579 

 Ensino médio ou mais 39 150,21 32,69  

      

Aleitamento materno Não  3 196,00 59,51 0,006 

 Sim 59 146,08 27,83  

      

Aleitamento materno 

exclusivo 

Menos de 6 meses 26 151,69 36,89 0,912 

 6 meses ou mais 25 150,72 23,61  

      

Tempo de gestação Pré-termo 2 107,00 55,15 0,109 

 A termo 43 146,79 26,38  

 Pós-termo 10 150,82 24,07  

      

Peso ao nascimento Peso normal 57 145,91 30,44 0,089 

 Baixo peso 2    
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Hipercolesterolemia 

na família 

Não 36 141,86 28,86 0,082 

 Sim 9    

      

Hipertrigliceridemia 

na família 

Não 40 142,93 28,73 0,081 

 Sim 5 166,40 13,69  

      

Hipertensão arterial 

na família 

Não 29 143,76 30,93 0,414 

 Sim 21 150,48 24,49  

      

Diabetes Mellitus tipo 

2 na família 

Não 31 143,16 31,57 0,368 

 Sim 15 151,27 19,75  

      

Acidente vascular na 

família 

Não 40 144,05 29,64 0,718 

 Sim 6 148,50 4,09  

      

Doença na criança Sim 20 145,70 35,02 0,980 

 Não 34 145,47 29,56  

      

*teste do qui-quadrado 

 

Tabela – Análise de regressão simples do colesterol total sérico como variável 

dependente e as variáveis quantitativas independentes. 

Variável r* Valor p 

Peso ao nascer -0,144 0,276 

Comprimento ao nascer -0,205 0,150 

Tempo de aleitamento materno exclusivo -0,114 0,425 

Idade de introdução de outros alimentos 0,076 0,576 

Altura atual -0,036 0,786 
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Circunferência da cintura 0,112 0,389 

Altura para idade em escore-z 0,004 0,976 

Ingestão de energia -0,144 0,255 

Ingestão de carboidrato -0,237 0,059 

Ingestão de proteína -0,099 0,437 

Ingestão de ácidos graxos polinsaturados -0,015 0,909 

Ingestão de fibra -0,173 0,171 

Betacaroteno equivalentes -0,196 0,121 

Retinol -0,093 0,464 

Equivalentes de alfatocoferol -0,065 0,608 

Ingestão de vitamina E -0,076 0,551 

Ingestão de vitamina C 0,010 0,939 

Ingestão de sódio -0,134 0,293 

Ingestão de potássio -0,175 0,168 

Ingestão energia proveniente de gorduras totais 0,109 0,392 

Ingestão energia proveniente de carboidratos 0,109 0,392 

Ingestão de energia proveniente de gordura monoinsaturada 0,128 0,312 

Ingestão de energia proveniente de gordura polinsaturada 0,029 0,819 

Vitamina A em equivalentes de retinol -0,190 0,132 

Ingestão de ácidos graxos trans 0,080 0,531 

Beta caroteno pró-vitamina A -0,189 0,135 

Total de atividade de vitamina A em equivalentes de atividade de 

retinol 

-0,165 0,192 

*Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Tabela 9 – Variáveis selecionadas para o modelo de regressão linear múltipla do 

colesterol total. Diadema, 2012. 

Variável Valor p 

Aleitamento materno 0,006 

Ingestão de carboidrato 0,059 

Hipertrigliceridemia na família 0,081 

Hipercolesterolemia na família 0,082 



70 

 

Peso ao nascimento 0,089 

Tempo de gestação 0,109 

Betacaroteno equivalentes 0,121 

Vitamina A em equivalentes de retinol 0,132 

Beta caroteno pró-vitamina A 0,135 

Comprimento ao nascer 0,15 

Ingestão de potássio 0,168 

Ingestão de fibra 0,171 

Total de atividade de vitamina A em equivalentes de 

atividade de retinol 
0,192 
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ANEXO 6 – ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES DO HDL-COLESTEROL 

Tabela – Análise de regressão simples do HDL-colesterol sérico como variável 

dependente e as variáveis qualitativas independentes. 

Variável  n Média DP Valor p* 

Sexo Masculino 36 47,78 13,97 0,061 

 Feminino 26 42,19 9,03  

      

Etnia Branca 38 44,79 11,63 0,405 

 Negra 3 47,67 12,90  

 Amarela 2 31,50 0,71  

 Parda 17 47,06 14,40  

      

Escolaridade da mãe Até Ensino 

fundamental 

17 50,00 15,84 0,117 

 Ensino médio ou 

mais 

43 43,21 10,40  

      

Escolaridade do chefe da família Até Ensino 

fundamental 

22 46,73 15,00 0,454 

 Ensino médio ou 

mais 

38 44,21 10,78  

      

Aleitamento materno Não  3 55,33 19,22 0,146 

 Sim 57 44,60 11,99  

      

Aleitamento materno exclusivo Menos de 6 

meses 

24 46,54 12,32 0,413 

 6 meses ou mais 25 43,76 11,24  

      

Tempo de gestação Pré-termo 1 39,00 0,00 0,847 

 A termo 43 45,14 11,97  

 Pós-termo 10 46,50 16,35  
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Peso ao nascimento Peso normal 55 44,93 12,38 0,502 

 Baixo peso 2 2 52,00  

      

Hipercolesterolemia na família Não 34 44,21 10,68 0,259 

 Sim 9 49,22 15,21  

      

Hipertrigliceridemia na família Não 38 44,74 11,69 0,431 

 Sim 5 49,20 12,76  

      

Hipertensão arterial na família Não 27 46,04 9,82 0,300 

 Sim 21 42,57 13,09  

      

Diabetes Mellitus tipo 2 na família Não 30 45,50 11,46 0,927 

 Sim 14 45,86 13,20  

      

Acidente vascular na família Não 38 45,16 12,09 0,593 

 Sim 6 48,00 11,51  

      

Doença na criança Sim 20 43,70 9,84 0,619 

 Não 32 45,34 12,43  

      

*teste do qui-quadrado 

 

Tabela – Análise de regressão simples do HDL-colesterol sérico como variável 

dependente e as variáveis quantitativas independentes. 

Variável r* Valor p 

Peso ao nascer -0,042 0,757 

Comprimento ao nascer -0,277 0,052 

Tempo de aleitamento materno exclusivo -0,005 0,973 

Idade de introdução de outros alimentos 0,041 0,768 

Altura atual 0,046 0,731 

Circunferência da cintura 0,004 0,976 

Altura para idade em escore-z 0,027 0,852 
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Ingestão de energia -0,157 0,222 

Ingestão de carboidrato -0,183 0,156 

Ingestão de proteína -0,186 0,148 

Ingestão de ácidos graxos polinsaturados -0,023 0,856 

Ingestão de fibra -0,101 0,434 

Betacaroteno equivalentes 0,089 0,489 

Retinol -0,208 0,105 

Equivalentes de alfatocoferol -0,078 0,546 

Ingestão de vitamina E -0,091 0,483 

Ingestão de vitamina C 0,009 0,946 

Ingestão de sódio -0,083 0,521 

Ingestão de potássio -0,200 0,119 

Ingestão energia proveniente de gorduras totais 0,174 0,176 

Ingestão energia proveniente de carboidratos 0,116 0,369 

Ingestão de energia proveniente de gordura monoinsaturada 0,180 0,162 

Ingestão de energia proveniente de gordura polinsaturada 0,184 0,151 

Vitamina A em equivalentes de retinol -0,056 0,668 

Ingestão de ácidos graxos trans -0,034 0,794 

Beta caroteno pró-vitamina A 0,101 0,436 

Total de atividade de vitamina A em equivalentes de atividade de 

retinol 

-0,119 0,358 

*Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Tabela 9 – Variáveis selecionadas para o modelo de regressão linear múltipla do HDL-

colesterol. Diadema, 2012. 

Variável Valor p 

Comprimento ao nascer 0,052 

Sexo 0,061 

Retinol 0,105 

Escolaridade da mãe 0,117 

Ingestão de potássio 0,119 

Aleitamento materno 0,146 
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Ingestão de proteína 0,148 

Ingestão de energia proveniente de gordura polinsaturada 0,151 

Ingestão de carboidrato 0,156 

Ingestão de energia proveniente de gordura monoinsaturada 0,162 

Ingestão energia proveniente de gorduras totais 0,176 
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ANEXO 7 – ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES DO LDL-COLESTEROL 

Tabela – Análise de regressão simples do LDL-colesterol sérico como variável 

dependente e as variáveis qualitativas independentes. 

Variável  n Média DP Valor p* 

Sexo Masculino 36 83,14 25,69 0,080 

 Feminino 26 94,65 24,25  

      

Etnia Branca 38 85,16 29,74 0,112 

 Negra 3 74,33 5,03  

 Amarela 2 68,50 9,19  

 Parda 17 99,71 12,39  

      

Escolaridade da mãe Até Ensino 

fundamental 

17 76,29 27,31 0,024 

 Ensino médio ou 

mais 

43 92,88 23,90  

      

Escolaridade do chefe da família Até Ensino 

fundamental 

22 82,32 25,81 0,183 

 Ensino médio ou 

mais 

38 91,58 25,52  

      

Aleitamento materno Não  3 124,33 47,65 0,012 

 Sim 57 86,28 23,38  

      

Aleitamento materno exclusivo Menos de 6 

meses 

24 94,63 27,19 0,304 

 6 meses ou mais 25 87,00 24,09  

      

Tempo de gestação Pré-termo 1 89,00 0,00 0,998 

 A termo 43 87,70 21,05  

 Pós-termo 10 87,60 21,67  
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Peso ao nascimento Peso normal 55 85,98 25,35 0,129 

 Baixo peso 2 114,00 18,39  

      

Hipercolesterolemia na família Não 34 86,29 21,68 0,926 

 Sim 9 85,44 32,23  

      

Hipertrigliceridemia na família Não 38 86,74 21,42 0,643 

 Sim 5 81,40 41,00  

      

Hipertensão arterial na família Não 27 87,93 23,36 0,829 

 Sim 21 86,43 24,28  

      

Diabetes Mellitus tipo 2 na família Não 30 87,43 22,69 0,794 

 Sim 14 89,21 16,54  

      

Acidente vascular na família Não 38 87,82 21,53 0,595 

 Sim 6 83,00 9,45  

      

Doença na criança Sim 20 86,35 29,33 0,685 

 Não 32 89,19 20,86  

      

*teste do qui-quadrado 

 

Tabela – Análise de regressão simples do LDL-colesterol sérico como variável 

dependente e as variáveis quantitativas independentes. 

Variável r* Valor p 

Peso ao nascer -0,110 0,414 

Comprimento ao nascer -0,062 0,669 

Tempo de aleitamento materno exclusivo -0,196 0,177 

Idade de introdução de outros alimentos 0,024 0,863 

Altura atual -0,055 0,679 

Circunferência da cintura 0,121 0,362 

Altura para idade em escore-z -0,030 0,835 
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Ingestão de energia -0,224 0,080 

Ingestão de carboidrato -0,319 0,011 

Ingestão de proteína -0,013 0,920 

Ingestão de ácidos graxos polinsaturados -0,231 0,071 

Ingestão de fibra -0,347 0,006 

Betacaroteno equivalentes -0,361 0,004 

Retinol -0,200 0,119 

Equivalentes de alfatocoferol -0,290 0,022 

Ingestão de vitamina E -0,299 0,018 

Ingestão de vitamina C -0,300 0,018 

Ingestão de sódio -0,185 0,149 

Ingestão de potássio -0,201 0,117 

Ingestão energia proveniente de gorduras totais 0,081 0,530 

Ingestão energia proveniente de carboidratos -0,011 0,930 

Ingestão de energia proveniente de gordura monoinsaturada 0,049 0,706 

Ingestão de energia proveniente de gordura polinsaturada -0,033 0,797 

Vitamina A em equivalentes de retinol -0,370 0,003 

Ingestão de ácidos graxos trans -0,286 0,024 

Beta caroteno pró-vitamina A -0,339 0,007 

Total de atividade de vitamina A em equivalentes de atividade de 

retinol 

-0,330 0,009 

*Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Tabela 9 – Variáveis selecionadas para o modelo de regressão linear múltipla do LDL-

colesterol. Diadema, 2012. 

Variável Valor p 

Vitamina A em equivalentes de retinol 0,003 

Betacaroteno equivalentes 0,004 

Ingestão de fibra 0,006 

Beta caroteno pró-vitamina A 0,007 

Total de atividade de vitamina A em equivalentes de atividade de retinol 0,009 



78 

 

Ingestão de carboidrato 0,011 

Aleitamento materno 0,012 

Ingestão de vitamina E 0,018 

Ingestão de vitamina C 0,018 

Equivalentes de alfatocoferol 0,022 

Escolaridade da mãe 0,024 

Ingestão de ácidos graxos trans 0,024 

Ingestão de ácidos graxos polinsaturados 0,071 

Sexo 0,08 

Ingestão de energia 0,080 

Etnia 0,112 

Ingestão de potássio 0,117 

Retinol 0,119 

Peso ao nascimento 0,129 

Ingestão de sódio 0,149 

Tempo de aleitamento materno exclusivo 0,177 

Escolaridade do chefe da família 0,183 
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ANEXO 7 – ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES DO TRIGLICÉRIDES 

Tabela – Análise de regressão simples dos triglicérides séricos como variável dependente 

e as variáveis qualitativas independentes. 

Variável  n Média DP Valor p* 

Sexo Masculino 37 74,70 26,51 0,760 

 Feminino 27 72,67 25,68  

      

Etnia Branca 39 70,26 21,26 0,155 

 Negra 3 104,67 40,43  

 Amarela 2 71,00 21,21  

 Parda 18 77,67 32,37  

      

Escolaridade da mãe Até Ensino 

fundamental 

17 78,00 24,73 0,478 

 Ensino médio ou 

mais 

45 72,62 27,05  

      

Escolaridade do chefe da família Até Ensino 

fundamental 

23 76,65 21,79 0,562 

 Ensino médio ou 

mais 

39 72,59 28,86  

      

Aleitamento materno Não  3 81,00 40,71 0,646 

 Sim 59 73,75 25,89  

      

Aleitamento materno exclusivo Menos de 6 

meses 

26 70,77 23,54 0,230 

 6 meses ou mais 25 79,72 28,85  

      

Tempo de gestação Pré-termo 2 73,50 26,16 0,183 

 A termo 43 69,58 22,76  

 Pós-termo 11 85,36 32,53  
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Peso ao nascimento Peso normal 57 72,61 26,02 0,343 

 Baixo peso 2 91,00 52,32  

      

Hipercolesterolemia na família Não 36 66,94 20,45 0,442 

 Sim 9 72,89 21,04  

      

Hipertrigliceridemia na família Não 40 66,65 19,52 0,172 

 Sim 5 80,00 26,35  

      

Hipertensão arterial na família Não 29 62,72 16,44 0,007 

 Sim 21 83,86 29,99  

      

Diabetes Mellitus tipo 2 na família Não 31 63,58 16,32 0,057 

 Sim 15 82,33 33,83  

      

Acidente vascular na família Não 40 65,15 16,89 0,171 

 Sim 6 87,67 34,29  

      

Doença na criança Sim 20 77,80 29,47 0,140 

 Não 34 66,76 17,69  

*teste do qui-quadrado 

 

Tabela – Análise de regressão simples dos triglicérides séricos como variável dependente 

e as variáveis quantitativas independentes. 

Variável r Valor p* 

Peso ao nascer -0,152 0,249 

Comprimento ao nascer -0,159 0,249 

Tempo de aleitamento materno exclusivo 0,081 0,573 

Idade de introdução de outros alimentos 0,239 0,074 

Altura atual -0,215 0,096 

Circunferência da cintura -0,024 0,852 

Altura para idade em escore-z -0,218 0,114 

Ingestão de energia -0,0164 0,194 
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Ingestão de carboidrato -0,200 0,113 

Ingestão de proteína -0,170 0,180 

Ingestão de ácidos graxos polinsaturados -0,042 0,740 

Ingestão de fibra -0,237 0,059 

Betacaroteno equivalentes 0,004 0,978 

Retinol -0,039 0,758 

Equivalentes de alfatocoferol -0,112 0,378 

Ingestão de vitamina E -0,114 0,368 

Ingestão de vitamina C -0,054 0,673 

Ingestão de sódio -0,114 0,371 

Ingestão de potássio -0,204 0,106 

Ingestão energia proveniente de gorduras totais -0,011 0,930 

Ingestão energia proveniente de carboidratos -0,205 0,104 

Ingestão de energia proveniente de gordura monoinsaturada 0,016 0,901 

Ingestão de energia proveniente de gordura polinsaturada -0,039 0,760 

Vitamina A em equivalentes de retinol -0,020 0,874 

Ingestão de ácidos graxos trans -0,054 0,669 

Beta caroteno pró-vitamina A 0,025 0,847 

Total de atividade de vitamina A em equivalentes de atividade de 

retinol 

-0,029 0,820 

*Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Tabela13 – Variáveis selecionadas para o modelo de regressão linear múltipla dos 

triglicérides séricos. Diadema, 2012. 

Variável Valor p 

Hipertensão arterial na família 0,007 

Diabetes Mellitus tipo 2 na família 0,057 

Ingestão de fibra 0,059 

Idade de introdução de outros alimentos 0,074 

Altura atual 0,096 

Ingestão energia proveniente de carboidratos 0,104 

Ingestão de potássio 0,106 
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Ingestão de carboidrato 0,113 

Altura para idade em escore-z 0,114 

Doença na criança 0,14 

Etnia 0,155 

Acidente vascular na família 0,171 

Hipertrigliceridemia na família 0,172 

Ingestão de proteína 0,18 

Tempo de gestação 0,183 

Ingestão de energia 0,194 

 

 

 


