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Resumo
Objetivo – Avaliar a manifestação dos componentes do risco cardiometabólico (RCM) em adultos jovens saudáveis de acordo com o
IMC e a gordura corporal. Métodos – Analisou-se as concentrações de glicemia de jejum, triglicérides, HDL-c, pressão arterial, circun-
ferência da cintura, IMC, percentual de gordura corporal, além de informações sobre tabagismo e atividade física. Resultados – A po-
pulação estudada foi composta por 163 jovens adultos com idade média de 21,5 ± 2,03 anos; sendo 74,2% mulheres. Os componentes
do risco cardiometabólico mais frequentes na população estudada foram a redução da concentração de HDL-c (20,6%) e a obesidade
abdominal (13,1%). O IMC apresentou melhor associação aos componentes do RCM, estando associado à obesidade abdominal
(p<0,001), hiperglicemia (p=0,047), hipertrigliceridemia (p=0,001) e PAS (p<0,001). A gordura corporal associou-se a obesidade abdo-
minal (p<0,001), hipertrigliceridemia (p=0,003) e PAS (p=0,028). Conclusão – Pode-se observar que apesar de clinicamente saudáveis
e, predominantemente eutróficos, os adultos jovens já apresentavam alterações antropométricas, clínicas e/ou bioquímicas relativas aos
componentes do RCM, e que o IMC foi o instrumento mais eficaz na detecção dos componentes do risco quando comparado a gordura
corporal total. 

Descritores: Índice de massa corporal; Gorduras

Abstract
Objective – To evaluate the expression of the components of cardiometabolic risk (CMR) in healthy young adults according to BMI and
body fat. Methods – We analyzed the fasting glucose concentrations, triglycerides, HDL-c, blood pressure, waist circumference, BMI,
body fat percentage, and information on smoking and physical activity. Results – The study population consisted of 163 young adults
with an average age of 21.5 ± 2.03, from which 74.2% were women. Low HDL-c concentration (20.6%) and abdominal obesity (13.1%)
were the most prevalent risk components in the studied population. BMI showed a better association with the components of CMR,
being associated with abdominal obesity (p<0.001), hyperglycemia (p=0.047), hypertriglyceridemia (p=0.001) and systolic blood pressure
(p<0.001). Body fat was associated to abdominal obesity (p<0.001), hypertriglyceridemia (p=0.003) and systolic blood pressure (p=0.028).
Conclusion – Although the young adults are clinically healthy and predominantly normal weight, they already show anthropometric,
clinical and/or biochemical alterations related to the components of CMR. In addition, BMI was the most effective measure in the de-
tection of risk components when compared to total body fat.

Descriptors: Body mass index; Fat

Introdução
O processo de transição epidemiológica nutricional

e demográfica, como fato incontestável do mundo glo-
balizado, acarretou numa maior vulnerabilidade da po-
pulação aos fatores de risco relacionados às doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente,
as cardiometabólicas1-3.

Esses fatores predisponentes ao surgimento de DCNT
estão estreitamente relacionados a um conjunto de
anormalidades metabólicas e hemodinâmicas. Entre
elas estão a hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia
(triglicérides elevados e HDL-c baixa) e obesidade ab-
dominal que em conjunto caracterizam o Risco Car-
diometabólico (RCM)2. 

Estima-se que 24,9% da população latino-americana
apresentam a manifestação do RCM e que os seus com-
ponentes sejam mais prevalentes em portadores de al-
guma DCNT. Isso comprova a forte relação do risco como

fator preditor ao surgimento dessas doenças, que no ano
de 2011, representaram 72% das causas de morte no
Brasil, sobretudo as cardiovasculares. Estas, mobilizaram
75% dos gastos públicos em saúde e foram responsáveis
por quase 30% dos óbitos da população brasileira1-5.

Esses números podem ser justificados pela elevada
incidência do RCM, que está associado ao estilo de
vida ocidental, caracterizado por hábitos alimentares
inadequados, redução do gasto energético decorrente
dos avanços tecnológicos e da inatividade física, além
do alcoolismo e tabagismo1.

Estudos apontam que o RCM vem se manifestando em
faixas etárias cada vez mais precoces da população6. Por
isso, a análise desses componentes em jovens saudáveis
pode ser uma medida preventiva ao surgimento de
DCNT’s. A identificação de alterações nos componentes
do RCM nesses indivíduos possibilita ações de interven-
ção no sentido de evitar os possíveis desfechos clínicos.

A literatura traz que a utilização de medidas antro-
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pométricas tem papel fundamental na prática clínica e
epidemiológica. O Índice de Massa Corporal (IMC) é
um indicador indireto da gordura corporal total de
forma mais simples7. Estudos vêm sendo realizados
para avaliar o instrumento que melhor diagnostique
anormalidades clínicas e metabólicas, inclusive aquelas
relacionadas ao RCM7-8. 

Devido à crescente incidência desses componentes
e a importância de detecção precoce, o presente estudo
objetivou avaliar a manifestação de fatores de RCM em
uma população adulta jovem clinicamente saudável
por meio do IMC e gordura corporal total.

Métodos
Delineamento do estudo e casuística

Estudo transversal, de base populacional, com seleção
amostral por conveniência, sendo estes, indivíduos jo-
vens e saudáveis, de ambos os gêneros, com idade
compreendida entre 18 e 25 anos. 

O cálculo amostral foi realizado conforme Bolfarine
e Bussab9, considerando a prevalência de 17,9% de
excesso de peso na população estudada10, nível de con-
fiança de 95% e erro amostral de 6,0%. Foi calculada
uma amostra mínima de 157 indivíduos.

Participaram do estudo 163 estudantes universitários
da área da saúde de universidades públicas e privadas
de Sergipe. Foram adotados como critérios de exclusão:
a evidência de doenças relativas ao estresse oxidativo,
inflamação crônica, desequilíbrios hidroeletrolíticos,
mudanças na composição corporal ou alterações na ab-
sorção e/ou metabolismo de nutrientes; uso de medica-
mentos ou tratamento nutricional que alterasse o ba-
lanço energético, consumo alimentar, perfil lipídico,
concentrações plasmáticas de insulina e metabolismo
da glicose. Além do uso regular de anticoncepcionais,
há pelo menos, dois meses anteriores à participação do
estudo; peso instável nos últimos seis meses (permitindo
flutuação de até 10% do peso corporal); atletas de elite
ou aqueles que tenham a pretensão de modificar seu
padrão de atividade física e/ou alimentação durante a
realização do mesmo; adeptos à dietas específicas (dieta
vegetariana, dieta de Atkins, etc.) por no mínimo, três
meses anteriores ao estudo; gestantes e lactantes. 

Análise das amostras biológicas
Foram coletadas amostras sanguíneas por punção ve-

nosa, após jejum de doze horas. As amostras de soro
foram separadas do sangue mediante centrifugação a
2465g a 5°C durante 15 minutos. As concentrações sé-
ricas (mg/dL) de colesterol total, lipoproteína de alta
densidade (HDL-c), triacilgliceróis e glicose foram ana-
lisadas por ensaio colorimétrico ou turbidimétrico, por
meio de autoanalizador automático de parâmetros bio-
químicos, utilizando-se kits de análise específicos. 

Avaliação antropométrica e da composição corporal
Para aferição da estatura, utilizou-se estadiômetro

vertical (Altura Exata®) com 2,13 metros de extensão e

precisão de 1 milímetro. O peso corporal foi aferido
com o auxílio de uma balança digital eletrônica com
capacidade máxima de 180 quilogramas e aproximação
de 100 gramas (Líder®). A partir da obtenção desses
dados, calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC),
cuja classificação do estado nutricional foi realizada
de acordo com os pontos de corte propostos pela Or-
ganização Mundial da Saúde11. 

A circunferência da cintura foi obtida com a utiliza-
ção de fita métrica milimétrica, flexível e inelástica.
Para sua aferição, foi adotado o ponto médio entre a
última costela e a crista ilíaca12.

As pregas cutâneas bicipital, tricipital, subescapular e
suprailíaca foram aferidas com o auxílio de adipômetro13,
com aproximação de um milímetro (Lange®). O percen-
tual de gordura troncular foi calculado pela razão do so-
matório das pregas cutâneas subescapular e suprailíaca
com o somatório das quatro pregas cutâneas14. Todas as
medidas antropométricas foram realizadas em triplicata,
adotando-se o lado não dominante para aferição.

Houve a realização do exame de bioimpedância te-
trapolar, elétrica, horizontal, com jejum de no mínimo
quatro horas, não realização de exercício por, no mí-
nimo, oito horas anteriores ao exame para análise do
percentual de gordura corporal total e quilogramas de
massa gorda e de massa magra corporal. A classificação
do % de gordura foi realizada de acordo com os pontos
de corte para homens e mulheres saudáveis15. 

Pressão arterial
Os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica fo-

ram aferidos por esfignomamômetro mecânico de co-
luna de mercúrio, com aproximação de 2 mmHg16.

Variáveis de Estilo de Vida
Foram aplicados questionários sobre variáveis de es-

tilo de vida, como a prática de atividade física regular
e o tabagismo. 

O questionário utilizado para caracterizar e quantificar
a atividade física foi o Questionário Internacional de Ati-
vidade Física (IPAQ), instituído pela Organização Mun-
dial de Saúde (1998), validado no Brasil pelo Centro de
Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano
do Sul – CELAFISCS17. A atividade física total foi calculada
tendo em vista as recomendações do Center for Disease
Control and Prevention’s (CDC) e do American College
of Sports Medicine (ACSM) – pelo menos 150 minutos/se-
mana de atividade física moderada e/ou vigorosa18.

Referente ao tabagismo, foi utilizado uma adaptação
do questionário reduzido para adultos, aplicado pelo
Instituto Nacional de Câncer (INCA), durante a realiza-
ção do Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de
Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não
Transmissíveis, no período 2002-200319.

Análise estatística 
Foi adotado o teste de U-Mann-Whitney para a com-

paração dos componentes do risco cardiometabólico en-
tre os grupos categorizados pelo estado nutricional, per-
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centual de gordura corporal e variáveis de estilo de vida.
Para as variáveis categóricas foi utilizado o teste de χ2
Qui-quadrado. Os resultados foram apresentados como
média ± DP ou frequência absoluta e relativa n (%). 

Os testes estatísticos foram utilizados no sentido de
avaliar as possíveis associações existentes entre os com-
ponentes do RCM e as demais variáveis de interesse: a
composição corporal, a prática de atividade física e o
tabagismo. Foi considerado o nível de significância es-
tatística de 5 % de probabilidade (P < 0,05). 

As análises foram realizadas utilizando o software
Statistical Package for Social Science, SPSS, for Win-
dows, versão 20.0. 

Questões éticas
Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pes-

quisa com Seres Humanos da Universidade Federal de
Sergipe (C.A.A.E.: 0113.0.107.000-11) Conforme os prin-
cípios da declaração de Helsinki, os participantes foram
esclarecidos a respeito do protocolo do estudo para sua
participação voluntária, autorizada mediante a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados
A população estudada foi composta por adultos jo-

vens, com idade média de 21,5±2,03 anos, compreen-
dida em sua maioria, pelo gênero feminino 74,2% (121).

Houve o predomínio de indivíduos eutróficos
(68,7%). Contudo, entre os desvios nutricionais, o ex-
cesso de peso apresentou maior prevalência (16,3%)
(Tabela 1).

Tabela 1. Características antropométricas, de composição
corporal, clínicas, bioquímicas e de estilo de vida
entre adultos jovens clinicamente saudáveis de Ser-
gipe, 2014 (n=163).

                                                                   X̅ ± DP 

  Peso (Kg)a                                                   59,5 ± 2,02
  Estatura (m)                                                1,6 ± 0,09
  Índice de Massa Corporal (Kg/m2)a             21,8 ± 3,9
  Circunferência da Cintura (cm)b                 73,8 ± 9,4
  % Gordura Troncularb                                53,5 ± 6,9
  % Gordura Corporala                                 23,0 ± 9,3
  Massa Gorda (Kg)a                                     14,2 ± 6,4
  Massa Magra (Kg)a                                     45,2 ± 10,5
  Glicemia de jejum (mg/dL)d                       86,3 ± 8,5
  Colesterol (mg/dL)e                                     173,8 ± 39,0
  HDL (mg/dL)e                                             55,5 ± 11,9
  LDL (mg/dL)e                                              101,3 ± 32,5
  Triglicérides (mg/dL)e                                 84,8 ± 42,9
  Pressão Arterial Sistólica (mmHg)c             110,1 ± 8,8
  Pressão Arterial Diastólica (mmHg)c           75,7 ± 8,0

                                                                   n (%)

  Baixo Pesoa                                                22 (15,0)
  Sobrepeso/Obesidadea                               24 (16,3)
  Sedentarismof                                            47 (32,2)
  Fumantef                                                    0 (0,0)
  Experimentou Tabacof                                25 (17,1)

X̅: média; DP: Desvio Padrão; n: frequência absoluta; %: frequência
relativa a n=147; bn=145; cn=143; dn=159; en=160; fn=146

Foi considerada sedentária ou insuficientemente ativa
32,2% da amostra estudada e uma pequena parcela da
população relatou já ter experimentado o tabaco (17,1%),
no entanto não foi identificada prática de tabagismo. 

A frequência dos componentes do RCM nesta popu-
lação é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Fatores de risco cardiometabólico entre adultos jo-
vens clinicamente saudáveis em Sergipe, 2014
(n=160).

  Fatores de risco                                 n                      %

  Obesidade abdominal1                      19                    13,1
  Hiperglicemia2                                  9                    5,7
  Hipertrigliceridemia                          15                    9,4
  HDL-c reduzido                                33                    20,6
  PAS elevada3                                     5                    3,5
  PAD elevada3                                    13                    9,1
1n = 145; 2n = 159; 3n = 143
n: frequência absoluta; %: frequência relativa.

Obesidade abdominal: circunferência da cintura >
94cm em homens e > 80cm em mulheres; Hiperglice-
mia: glicemia em jejum ≥ 100mg/dL; Hipertrigliceride-
mia: triglicérides ≥ 150mg/dL; HDL-c reduzido: lipo-
proteína de alta densidade < 40 mg/dL em homens e <
50mg/dL em mulheres; PAS elevada: pressão arterial
sistólica ≥ 130mmHg; PAD elevada: pressão arterial
diastólica ≥ 85mmHg. Pontos de corte preconizados
pela International Diabetes Federation (IDF, 2005).

A concentração de HDL-c reduzido apresentou a maior
frequência dentre os componentes do risco (20,6%). Se-
guido da considerável incidência da obesidade abdominal
entre os indivíduos (13,1%). De acordo com a Tabela 3,
a obesidade abdominal encontra-se fortemente associada
ao excesso de peso (p<0,001). Da mesma forma, a pre-
sença de hiperglicemia (5,7%) e de hipertrigliceridemia
(9,4%) (Tabela 2), também estiveram associados ao estado
de sobrepeso/obesidade (Tabela 3).

A Tabela 3 apresenta a associação dos componentes
do RCM aos desvios do estado nutricional, de acordo
com o IMC, e composição corporal. Pode-se observar
que o estado nutricional foi o que melhor se relacionou
a manifestação dos componentes RCM.

Obesidade abdominal: circunferência da cintura >
94cm em homens e > 80cm em mulheres; Hiperglice-
mia: glicemia em jejum ≥ 100mg/dL; Hipertrigliceride-
mia: triglicérides ≥ 150mg/dL; HDL-c reduzido: lipo-
proteína de alta densidade < 40mg/dL em homens e <
50 mg/dL em mulheres; PAS elevada: pressão arterial
sistólica ≥ 130mmHg; PAD elevada: pressão arterial
diastólica ≥ 85mmHg. Pontos de corte preconizados
pela International Diabetes Federation (IDF, 2005). #A
categorização desta variável partiu das recomendações
propostas por Lohman (1992), que preconiza como o
ideal para homens adultos jovens saudáveis, 15-18%
de gordura corporal; e para mulheres adultas jovens
saudáveis, 22-25% de massa gorda. Representam “ris -
co”, os indivíduos acima desses valores.

Dentre esses componentes, a obesidade abdominal
obteve o nível de significância estatística mais expres-
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sivo (p<0,001). Em relação aos níveis pressóricos, so-
mente o sistólico se associou a ambos os indicadores,
estado nutricional e percentual de gordura. No entanto,
o RCM considera como um único componente a PAS e
a PAD elevadas. 

A Tabela 4 dispõe sobre a manifestação dos compo-
nentes do RCM de acordo com as variáveis de estilo
de vida. Para os níveis de atividade física, foram expos-
tos apenas aqueles indivíduos com classificação ex-
trema (sedentário e ativo), não sendo incluídos aqueles
com classificação intermediária (parcialmente ativo).

Obesidade abdominal: circunferência da cintura >
94cm em homens e > 80cm em mulheres; Hiperglice-
mia: glicemia em jejum ≥ 100mg/dL; Hipertrigliceride-
mia: triglicérides ≥ 150mg/dL; HDL-c reduzido: lipo-
proteína de alta densidade < 40mg/dL em homens e <
50 mg/dL em mulheres; PAS elevada: pressão arterial
sistólica ≥ 130mmHg; PAD elevada: pressão arterial
diastólica ≥ 85mmHg. Pontos de corte preconizados
pela International Diabetes Federation (IDF, 2005).

Não foram encontradas diferenças significativas para
os níveis de atividade física e para o fato de já ter expe-
rimento o tabaco.

Discussão
Apesar de tratar-se de indivíduos saudáveis, com

idade entre 18 e 25 anos, predominantemente eutrófi-
cos, foi notória a manifestação dos componentes do
RCM (Tabela 2). Isso sugere que as alterações metabó-
licas que compõem o RCM, se manifestam de forma
precoce, mesmo em indivíduos eutróficos. 

O componente com maior frequência de alteração foi
a concentração de HDL-c reduzido (20,6%). Estudos
epidemiológicos mostram relação inversa entre níveis
plasmáticos de HDL-c e incidência de doença ateros-
clerótica coronariana3,20. O papel antiaterogênico da
HDL é atribuído às suas atividades anti-inflamatórias,
antitrombóticas e antioxidantes, além de sua participação
no transporte reverso de colesterol21. A redução de
4mg/dl dessa fração lipídica está relacionada ao aumento
em 10% para o risco de doenças cardiovasculares3. 

A notória manifestação da obesidade abdominal (Ta-
bela 2) torna-se um aspecto relevante. O ganho ponderal
de peso está intimamente associado ao acúmulo de gor-
dura corporal que, a depender do local de deposição e
de distribuição anatômica apresenta riscos diferentes22. 

A associação mais robusta do IMC aos componentes
do RCM (Tabela 3), quando comparado a gordura cor-
poral total, pode estar relacionado ao fato do excesso
da gordura corporal analisado no estudo, tratar-se de
uma gordura distribuída em todo o corpo, e não depo-
sitada em uma região específica. A literatura traz que a
gordura corporal total não está relacionada às doenças
cardiovasculares, mas sim a distribuição centralizada
dessa gordura23.

Alguns estudos já consideram a eficácia do IMC para
identificar maiores chances da ocorrência de episódios
dislipidêmicos e de resistência à insulina24-25. Não se
deve negligenciar o uso do IMC. Apesar de não refletir
precisamente a gordura corporal, este índice representa
de forma satisfatória as anormalidades metabólicas re-
lativas ao excesso de peso26. 

Tabela 3. Fatores de risco cardiometabólico em adultos jovens saudáveis, segundo estado nutricional e percentual de gordura
corporal de Sergipe, 2014 (n=145).

                                                      Estado Nutricional (IMC)                                                          % Gordura Corporal#

  Baixo Peso / Sobrepeso / Não Risco Risco
  Eutrofia Obesidade
  n (%) n (%) p n (%) n( %) p

  Obesidade abdominal 5 (26,3) 14 (73,7) <0,001* 11 (57,9) 8 (42,1) <0,001*
  Hiperglicemia1 4 (57,1) 3 (42,9) 0,047* 6 (85,7) 1 (14,3) 0,884
  Hipertrigliceridemia 6 (46,2) 7 (53,8) 0,001* 8 (61,5) 5 (38,5) 0,003*
  HDL-c reduzido 23 (76,7) 7 (23,3) 0,208 24 (80,0) 6 (20,0) 0,157
  PAS elevada2 1 (20,0) 4 (80,0) <0,001* 3 (60,0) 2 (40,0) 0,028*
  PAD elevada2 9 (69,2) 4 (30,8) 0,086 11 (84,6) 2 (15,4) 0,546
1n = 144;2 n = 143
* p<0,05; teste χ2 Qui-quadrado.

Tabela 4. Fatores de risco cardiometabólico em adultos jovens saudáveis, segundo nível de atividade física e experimento de
tabaco de Sergipe, 2014 (n=143).

                                                      Nível de Atividade Física                                                        Experimento de Tabaco 

  Sedentário Ativo Sim Não
  n (%) n (%) p n (%) n (%) p

  Obesidade abdominal1 7 (41,2) 10 (58,8) 0,59 3 (17,6) 14 (82,4) 0,93
  Hiperglicemia2 2 (28,6) 5 (71,4) 0,83 1 (14,3) 6 (85,7) 0,81
  Hipertrigliceridemia 2 (15,4) 11 (84,6) 0,17 1 (7,7) 12 (92,3) 0,33
  HDL-c reduzido 12 (40) 18 (60) 0,30 6 (20,0) 24 (80,0) 0,68
  PAS elevada3 0 (0) 5 (100) 0,09 1 (20,0) 4 (80,0) 0,87
  PAD elevada3 4 (36,4) 7 (63,6) 0,98 1 (9,1) 10 (90,9) 0,46
1n = 130; 2n = 142; 3n = 128
* p<0,05; teste χ2 Qui-quadrado.
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A sua fácil aplicação e o seu baixo custo comparado
a outros indicadores antropométricos e exames labo-
ratoriais, aliado a sua capacidade de se associar a al-
gumas anormalidades e futuros desfechos clínicos, en-
corajam a utilização do IMC como uma ferramenta
para identificar o risco metabólico e seus possíveis
desfechos clínicos.

O tecido adiposo visceral é um órgão endócrino e
altamente inflamatório27. 

A adiposidade abdominal foi o fator que teve maior
associação ao RCM para ambos os indicadores (Tabela
3), além de ser o segundo marcador com maior fre-
quência de alteração nesta população (Tabela 2). É ca-
racterizada pelo aumento no tamanho e/ou no número
das células adiposas visceral ou intra-abdominal e está
fortemente relacionada ao desenvolvimento de uma
série de DCNTs, dentre elas, as DCV, a DM 2 e vários
tipos de câncer28-29.

Estudos que relacionaram indicadores de obesidade
para identificação de fatores de risco cardiometabólico
na população rural de Bangladesh e na população es-
panhola, observaram que a obesidade central em com-
paração ao estado nutricional de obesidade determinou
melhor associação ao RCM, sendo mais eficaz na sua
detecção7-8.

A alteração nos níveis de triglicérides ter sido asso-
ciado a ambos os indicadores, pode ser explicada por
essa fração lipídica ser mais sensível a alterações, uma
vez que, seus níveis são aumentados quando há um
excesso de gordura corporal, independente da distri-
buição, aumentando a possibilidade de eventuais doen-
ças relacionadas ao risco, conforme é demonstrado na
Tabela 330.

A não associação dos componentes do RCM às va-
riáveis de estilo de vida (Tabela 4) pode ter sido devida
ao fato dos indivíduos estudados serem jovens, uma
vez que a exposição deve ser crônica para constituir-se
em risco. Ademais houve baixa frequência de tabagismo
na população estudada e o ato de experimentar não
refletiu em hábito. 

Conclusão
Apesar de clinicamente saudáveis e predominante-

mente eutróficos, os jovens adultos já apresentam risco
cardiometabólico, sobretudo, devido aos níveis redu-
zidos de HDL-c e à obesidade abdominal associada ao
excesso de peso expresso pelo IMC. Este indicador foi
mais eficaz na detecção dos componentes do risco
quando comparado a gordura corporal total. 
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