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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação entre índices antropométricos e de 

composição corporal e fatores de risco (FR) para doenças cardiovasculares (DCV) em adultos 

(≥45 anos) atendidos em unidades do Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro 

em 2012. Trata-se de um estudo de caráter transversal com duas subamostras compostas por: 

1) 664 indivíduos (410 mulheres) que tinham informações antropométricas (MC, EST e PC) e 

2) 536 indivíduos (338 mulheres) que realizaram medições de composição corporal (CC). 

Foram realizadas medidas de massa corporal (MC), estatura (EST) e perímetro da cintura 

(PC) nas próprias unidades e novamente na subamostra 2, em laboratório. O protocolo de 

coleta foi o mesmo para as medições realizadas em ambos os locais. Os dados de CC 

utilizados foram obtidos por absorptiometria de raio-X de dupla energia (DXA) por um 

técnico em radiologia. Os indivíduos foram classificados pelo índice de massa corporal 

(IMC), índice de massa de gordura (IMG), percentual de gordura corporal (PGC), PC e razão 

cintura estatura (RCE). A pressão arterial foi aferida após repouso dos indivíduos por pelo 

menos 5 minutos. As análises bioquímicas foram realizadas com uma alíquota de sangue 

obtida por punção venosa. Calculou-se a média, erro padrão da média, valores mínimos e 

máximos e intervalos de confiança (95%) para as variáveis contínuas. O teste t de Student não 

pareado foi utilizado na comparação entre médias, por sexo, para variáveis com distribuição 

normal, o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) para as demais. A associação entre 

obesidade avaliada pelo IMC e IMG com os FR para DCV foi feita utilizando teste de qui-

quadrado. Foram geradas curvas ROC para estimar a capacidade dos índices antropométricos 

e de composição corporal em discriminar os FC para DCV. Considerou-se o valor de α=0,05 

para a significância estatística de todos os testes. As prevalências de obesidade por IMC (38,0 

em mulheres vs 18,5% em homens), risco elevado por PC (64,1 vs 20,1%) e RCE elevada 

(87,5 vs 79,5%) foram consideradas altas. As prevalências de hipercolesterolemia (33,8 vs 

20,2%), hipercolesterolemia por autorelato (50,2 vs 27,3%), DM por glicemia (17,3 vs 

15,6%), DM por autorelato (19,8 vs 16,5%), HAS (43,5 vs 38,7%), HAD (24,7 vs 25,8%) e 

HA por autorelato (35,1 vs 49,2%) também consideradas altas. Na primeira subamostra, a 

associação entre obesidade por IMC para mulheres mostrou-se significativa para glicemia de 

jejum, diagnóstico de diabetes mellitus (DM) por autorelato, diagnóstico de hipertensão 

arterial (HA) por autorelato e PC. Nos homens, só houve associações com HA por autorelato 

e PC. As curvas ROC para DM apresentaram os maiores valores de área sob a curva ROC 

(AUC) para PC (0,696 e 0,671), RCE (0,685 e 0,656) e IMC (0,645 e 0,627) para mulheres e 

homens, respectivamente. Os pontos de corte sugeridos para o diagnóstico de DM em 

mulheres e homens foram: PC (> 93,4 e 98,8cm), RCE (> 0,62 e > 0,54) e IMC (> 26,7 e > 

25,5kg/m²). Na segunda subamostra, a associação entre obesidade segundo o IMG de 

mulheres mostrou-se significativa com glicemia de jejum e a combinação de diagnóstico de 

DM por autorelato e glicemia de jejum. Nos homens, houve associação com glicemia de 

jejum, DM por autorelato, HA sistólica e diastólica e por autorelato, PC e idade. As curvas 

ROC para diagnóstico de hipercolesterolemia por PGC (AUC=0,599) e IMG (AUC=0,591) e 

DM por PGC (AUC=0,629) e IMG (AUC=0,627) nos homens apresentaram os melhores 

resultados. Os pontos de corte sugeridos para o diagnóstico de hipercolesterolemia em 

homens foram: > 26,7% (PGC) e > 7,1kg/m² (IMG). Para o diagnóstico de DM os valores 

foram: >34,0% (PGC) e > 9,4kg/m² (IMG). O PC apresentou bons resultados na predição da 

ocorrência dos FR para DCV selecionados, principalmente na identificação de DM, com 

ponto de corte abaixo do recomendado pela OMS para risco elevado nos homens. A medida 

de PC apresenta fácil obtenção com viável utilização em unidades básicas de saúde. 
 

Palavras chave: Doenças cardiovasculares, antropometria, composição corporal, curva ROC. 



 
 

ABSTRACT 

The present work aimed to assess the associations between anthropometric and body 

composition indexes and selected risk factors (RF) for cardiovascular diseases (CVD) in 

adults (age ≥ 45y) under assistance at Family Health Program units in Niterói, Brazil in 2012. 

It consists of a cross-sectional study of two subsamples: (1) 664 individuals (410 women) 

with anthropometric data and (2) 536 individuals (338 women) with body composition 

measures. Anthropometric measures of body mass (BM), stature (S) and waist circumference 

(WC) were performed in the health units and again in subsample 2 in a visit to the university 

laboratory following the same protocols. Body composition data were obtained using the dual 

energy X-ray absorptiometry (DXA) method by a radiology technician. Body mass index 

(BMI) and fat mass index (FMI) were used to determine the nutritional status. Additionally, 

the individuals were classified by the percentage of body fat (BFP), WC and waist S ratio 

(WHR). Blood pressure was measured after a 5-min-rest in a quiet environment. The 

biochemical blood analyzes were analyzed in an aliquot obtained by venous puncture. 

Descriptive statistics (mean, standard error of the mean, the minima and maxima values, and 

the 95% confidence interval) of the continuous variables were calculated. Unpaired Student’s 

t-tests were used to compare the difference between sexes of the normally distributed 

continuous variables and nonparametric Mann-Whitney tests for the remaining variables. Chi-

squared tests were used to determine the significance of the association between obesity, 

determined by BMI or FMI, and the RF for CVD. ROC curves were used to assess how the 

anthropometric and body composition indicators could be used to determine the RF for the 

CVD. The value of α = 0.05 was considered for the statistical significance of all the tests. The 

prevalences of obesity by BMI (38.0 vs 18.5% in men), high risk by WC (64.1 vs 20.1% in 

men) and by WHR (87.5 vs 79.5% in men) were considered high. As well the prevalences of 

hypercholesterolemia (33.8 vs 20.2% in men), self-reported hypercholesterolemia diagnosis 

(50.2 vs 27.3% in men), fasting glycaemia (17.3 vs 15.6% in men), self-reported diabetes 

mellitus (DM) diagnosis (19.8 vs 16.5% in men), systolic arterial hypertension (43.5 vs 38.7% 

in men), diastolic arterial hypertension (24.7 vs 25.8% in men) and self-reported hypertension 

(AH) diagnosis (35.1 vs 49.2% in men) were considered high. In subsample 1, the correlation 

between obesity, determined by BMI, in women was significant for fasting glucose; self-

reported DM diagnosis; self-reported AH diagnosis and WC. In men, there was correlation 

only with AH by self-report and WC. ROC curves for DM in women and men yielded the 

highest values of the area under the ROC curve (AUC) for WC (0.696 and 0.671), WHR 

(0.685 and 0.656), and BMI (0.645 and 0.627), respectively. The suggested cutoff points for 

the diagnosis of DM in women and men were: > 93.4 and 98.8cm for WC, > 0.62 and> 0.54 

for WHR, and > 26.7 and> 25.5kg/m² for BMI, respectively. In subsample 2, the correlation 

between obesity determined by BMI, in women, was significant for fasting glucose; self-

reported DM diagnosis and fasting glycaemia. In men, the association was significant for 

fasting glycaemia; self-reported DM diagnosis; measured and systolic and diastolic arterial 

hypertension and self-reported AH diagnosis; WC and age. In men, the ROC curves for the 

diagnosis of hypercholesterolemia by BFP (AUC=0.599) and FMI (AUC=0.591), and of DM 

by BFP (AUC=0.629) and FMI (AUC=0.627) yielded the best results. The suggested cutoff 

points for the diagnosis of hypercholesterolemia in men were > 26.7% (BFP) and > 7.1kg/m² 

(FMI) and for the diagnosis of DM were > 34.0% (PGC) and > 9.4kg/m² (FMI). WC was a 

good predictor for the presence of selected RF for CVD with cutoffs point below those 

recommended by the WHO in men. WC is a viable measure to be used in basic health units of 

Niterói. 

 

Keywords: Cardiovascular diseases, anthropometry, body composition, ROC curve.
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(IMG) e percentual de gordura corporal (PGC) em mulheres da subamostra com dados de 

composição corporal (n=338) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) acometem indivíduos de todas as 

classes socioeconômicas, elevando o risco de incapacidades físicas e os custos econômicos e 

sociais. Seu impacto ocorre de forma mais intensa em indivíduos pertencentes à grupos 

vulneráveis, com baixas escolaridade e renda, sendo um desafio para o setor saúde (Malta et 

al., 2015). Entre as DCNT, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de óbito 

no Brasil (Mansur & Favarato, 2012). Análise dos dados de mortalidade no país para o 

período de 1980 a 2012 documentou tendência na redução da mortalidade por DCV, não 

constatada quando a análise foi feita para os anos mais recentes (2007 a 2012), para ambos os 

sexos (Mansur & Favarato, 2016). Assim, o diagnóstico e prevenção precoces das DCNT são 

aspectos relevantes para a promoção da saúde, redução de morbimortalidade e dos custos em 

saúde (Ferreira & Aydos, 2010).  

Tendo em vista que entre os principais fatores de risco (FR) evidenciados para o 

desenvolvimento das DCV estão a hipertensão arterial, o diabetes mellitus (DM), as 

dislipidemias, os maus hábitos alimentares, a inatividade física e a obesidade e que 

apresentam relação quanto a distribuição e proporção de gordura corporal, torna-se importante 

sua avaliação (Anderson et al., 2013; Oliveira et al., 2010; Bozza et al., 2009). Os FR para 

DCV foram por muito tempo considerados relevantes apenas em avaliações de populações 

com idade avançada, porém, algoritmos como o de risco pelo tempo de vida vem sendo 

utilizados para avaliação do risco também entre os adultos mais jovens (Simão et al., 2013; 

Moreira et al., 2010). 

A utilização de medidas antropométricas tem aumentado e representa uma maneira 

simples de avaliação do risco cardiovascular. O índice de massa corporal (IMC) ou índice de 

Quetelet (Keys et al., 1972) é o instrumento mais utilizado em estudos populacionais 

mundialmente (Silva et al., 2017a; Anjos, 1992). Para a avaliação da obesidade abdominal, o 

perímetro da cintura (PC), a razão cintura quadril (RCQ) e a razão cintura estatura (RCE) são 

as mais utilizadas, devido a facilidade na obtenção das medidas que são, ou podem ser, 

rotineiramente obtidas em unidades básicas de saúde. Embora não sejam métodos de 

referência para a avaliação da composição corporal, essas medidas antropométricas 

apresentam boa correlação com a gordura corporal e representam hoje uma forma acessível 

em estudos epidemiológicos (Jamar et al., 2017; Chuang et al, 2012). Entretantp, não há ainda 

consenso na literatura quanto às medidas mais sensíveis e específicas para melhor avaliar o 

estado nutricional dos indivíduos, nem quanto aos melhores pontos de corte para classificação 



2 
 

 

de populações específicas quanto ao excesso de massa corporal ou obesidade, tanto em 

estudos populacionais quanto em avaliações clínicas (Silva et al., 2017a).  

O conhecimento dos riscos aos quais populações específicas podem estar expostas tem 

grande relevância quando empregados na pesquisa epidemiológica. A população atendida nas 

unidades do Programa Médico de Família de Niterói representa um público residente em 

regiões com predomínio de domicílios com alta concentração populacional e baixa renda. 

Diante disso, o uso clínico individual mais adequado das medidas antropométricas e de 

estimativas de composição corporal para o diagnóstico precoce de obesidade e sua associação 

com FR para DCV permitirá a avaliação do risco de modo a propiciar o acompanhamento 

individual e relevante avaliação das mudanças e tendências nessa população (Silva et al., 

2017a; Teixeira et al., 1999). Pretende-se determinar pontos de corte específicos para a 

população em estudo, visto que, adota-se pontos de corte universais baseados em outras 

populações.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Risco cardiovascular 

As DCV são a principal causa de morte no mundo, sendo responsáveis por cerca de 17 

milhões de óbitos a cada ano, em todo o mundo (WHO, 2011). Apesar da redução no número 

de mortes por doença isquêmica, por acidente vascular encefálico e por insuficiência cardíaca 

nas últimas duas décadas, mundialmente, as DCV continuam sendo a principal causa de morte 

em adultos a partir dos 40 anos (Malachias et al., 2016). Os estudos realizados na cidade 

americana de Framingham (Framingham Heart Study) iniciado no final da década de 40 do 

século passado representaram um marco epidemiológico para o conhecimento acerca dos FR 

para DCV e para o estabelecimento de intervenções, auxiliando na redução da 

morbimortalidade por DCV (Chen & Levy, 2016). O hábito de fumar, hipertensão arterial 

(HA), hipercolesterolemia, diabetes mellitus e obesidade são os principais fatores que 

aumentam os riscos individuais para as DCV, porém, são modificáveis e podem, portanto, ser 

prevenidos (WHO, 2011). Os FR para o desenvolvimento das DCV são mais prevalentes e 

agravados com o avançar da idade cronológica (Magalhães et al., 2016). São necessárias 

adaptações das políticas de intervenção e combate às DCV, visto as particularidades de 

morbimortalidade para cada uma das doenças e pela variação de suas prevalências em 

diferentes países e regiões, para que seja possível alcançar as metas de saúde estabelecidas 

pelas Nações Unidas para 2025 (WHO, 2013).  

A seguir, discute-se, de forma sucinta, os principais FR para DCV pertinentes ao 

presente estudo. 

 

Hipercolesterolemia 

O colesterol é originário principalmente da biossíntese no fígado e pela ingestão de 

alimentos fonte. Seu transporte é feito por lipoproteínas e seu depósito na parede das artérias é 

proporcional à sua concentração no plasma (Faludi et al., 2017). As lipoproteínas podem ser 

classificadas em dois grupos: 1) as ricas em triglicerídeos, representadas pelos quilomícrons, 

de origem intestinal e pelas lipoproteínas de densidade muito baixa, de origem hepática e 2) 

as ricas em colesterol, incluindo as de densidade baixa (LDL) e as de densidade alta (HDL) 

(Rocha & Martins, 2017). O aumento dos níveis de colesterol total, LDL, triglicerídeos e 

diminuição dos níveis de HDL aumentam o risco de desenvolvimento de doença cardíaca 
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coronária e do acidente vascular cerebral isquêmico. Além disso, a elevação do LDL em sua 

forma oxidada aumenta a permeabilidade das lipoproteínas, estimulando o processo de adesão 

de moléculas leucocitárias na superfície do endotélio (Rocha & Martins, 2017) provocando 

lesão e facilitando a formação de placas ateroscleróticas (Kontush, 2014). 

 

Hipertensão arterial (HA) 

A hipertensão arterial (HA) é definida como a condição clínica de caráter multicausal 

e multifatorial em que há elevada e sustentada força exercida pelo sangue contra a parede das 

artérias durante um ciclo cardíaco (Carvalho et al., 2014). Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão (2016), estão inseridos entre os normotensos os indivíduos que apresentam 

valores de pressão arterial sistólica (PAS) < 120 mmHg e < 80mmHg de pressão arterial 

diastólica (PAD). Os indivíduos pré-hipertensos são os que apresentam níveis de PAS ou 

PAD entre 120-139 mm Hg e entre 80-89 mm Hg, respectivamente. Já os hipertensos, são 

aqueles que apresentam PAS ≥ 140 e PAD ≥ 90 mm Hg. A HA é considerada como um 

problema mundial de saúde pública, pois representa um dos mais relevantes FR para o 

desenvolvimento de DCV. Esse risco é agravado quando associado a outras DCNT (7ª 

Diretriz Brasileira de Hipertensão, 2016; Radovanovic et al., 2014). A mortalidade por DCV 

aumenta progressivamente com a elevação da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg de 

forma linear, contínua e independente (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Por 

ser uma doença crônica, o controle da HA sistólica (HAS) requer acompanhamento e 

tratamento por toda a vida, envolvendo as medidas farmacológicas e não farmacológicas 

(Radovanovic et al., 2014). Apesar de elevado investimento e disponibilidade de 

medicamentos anti-hipertensivos para o controle da HA, essa condição apresenta elevada 

prevalência, sendo considerada um dos principais FR modificáveis, apesar das baixas taxas de 

controle (Rocha & Martins, 2017). 

 

Diabetes mellitus (DM)  

O Diabetes mellitus (DM) é a doença que apresenta como principal característica a 

hiperglicemia relacionada a distúrbios da secreção e/ou utilização de insulina no organismo 

(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016). O DM do tipo 2 representa de 90 a 95% do total de 

diabéticos e tem como características principais para o seu desenvolvimento os fatores 

genéticos, o sedentarismo, a obesidade e o envelhecimento (Shah et al., 2015). Além de 
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agregar maior risco absoluto para DCV, cerca de duas vezes maior do que os não diabéticos, a 

presença de DM acarreta também pior prognóstico com menor sobrevida de curto prazo, pior 

resposta com os procedimentos de alta complexidade e maiores custos para o sistema de 

saúde (Andrade et al., 2013). O DM frequentemente está associado a outros FR para DCV 

como a HA, baixos níveis séricos de HDL e valores elevados de IMC e RCQ (Soeiro et al., 

2014).  

 

Obesidade 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), obesidade é definida como o 

acúmulo excessivo de gordura corporal que pode acarretar agravos à saúde (WHO, 2000). O 

excesso de massa corporal, em geral medido pelo IMC, é muito utilizado na avaliação 

populacional do estado nutricional. Tanto o excesso de massa corporal, quanto a obesidade 

são preocupantes, visto que, suas prevalências são crescentes no país em todas as faixas 

etárias (Anjos, 2013; IBGE, 2010; Oliveira et al., 2010). De acordo com os dados mais 

recentes do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (Vigitel), mais da metade dos adultos das capitais brasileiras e do 

Distrito Federal estavam com excesso de massa corporal/obesidade (53,8%), com prevalência 

maior nos homens (57,7%) do que nas mulheres (50,5%) (Brasil, 2017). A obesidade é um 

fator frequentemente relacionado com o desenvolvimento de DCV, considerada modificável, 

multifatorial e também apontada como um importante desfecho que eleva o risco de 

mortalidade (Myint et al., 2014; I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, 2013).  

 

2.2 Medidas e índices antropométricos e de composição corporal 

A antropometria é um dos componentes da avaliação do estado nutricional de 

indivíduos com a massa corporal (MC) e a estatura (EST), as medidas tipicamente realizadas. 

Adicionalmente, as medidas de dobras cutâneas, perímetros e diâmetros ósseos também 

podem ser utilizadas. Os valores de MC e EST são necessários para o cálculo do IMC, índice 

mais utilizado, atualmente, na avaliação coletiva do estado nutricional em todos os segmentos 

da população. Adicionalmente, outras medidas antropométricas vêm sendo utilizadas na 

tentativa de expressar a composição corporal (Guedes, 2013). A composição corporal pode 

ser expressa em diferentes compartimentos da massa corporal total, como em massa gorda 
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(MG) e massa livre de gordura (MLG), permitindo assim, a estimativa do percentual de 

gordura corporal (PGC) e o cálculo de índices de composição corporal (Guedes, 2013). 

Estudos (Tomasi et al., 2017; Silva et al., 2017a; Silva et al., 2017b; Petreça et al., 2016; 

Martins et al., 2015; Myint et al., 2014) foram realizados com o objetivo de identificar qual 

seria a medida ou combinação de medidas antropométricas e de composição corporal que 

teriam melhor relação com alterações bioquímicas, e consequentemente, com o 

desenvolvimento de DCNT. Neste contexto, a distribuição de gordura corporal em diferentes 

populações, avaliada por índices antropométricos, demonstra ter papel importante no perfil 

metabólico dos indivíduos (Petreça et al., 2016; Oliveira et al., 2010). O desenvolvimento de 

pontos de corte de obesidade específicos para medidas de estimativa da composição corporal 

permitirá o aumento da utilização desses métodos de avaliação em estudos populacionais, que 

até o presente momento, são inviáveis em estudos epidemiológicos, devido ao elevado custo e 

dificuldades metodológicas (Anjos, 2013; Oliveira et al., 2010). As medidas antropométricas 

e índices derivados a partir dessas medidas apresentam-se como uma alternativa de baixo 

custo e fácil aplicabilidade para identificar riscos à saúde na população em geral. 

 

Índice de massa corporal (IMC) 

O IMC é calculado a partir da divisão da MC (kg) pelo quadrado da EST (m) (Keys et 

al., 1972). Apesar de não diferenciar a MC em compartimentos, o IMC apresenta boa 

correlação com a gordura corporal (Tomasi et al., 2017). Os pontos de corte para o IMC 

propostos pela OMS (WHO, 2000) para classificação do estado nutricional de adultos são 

preconizados para diferentes populações. A utilização do IMC em conjunto com outras 

medidas antropométricas e de composição corporal seria ideal na avaliação de indivíduos para 

uma melhor predição de agravos à saúde, solucionando as limitações de quando é utilizado 

isoladamente para a avaliação nutricional (Tomasi et al., 2017; WHO, 2000). 

 

Perímetro da cintura (PC)  

O PC é uma medida antropométrica não invasiva, fácil de ser obtida por avaliadores 

treinados e que apresenta custo acessível (Lima et al., 2011). Além disso, o PC pode ser 

utilizado na avaliação do risco de desenvolvimento de distúrbios metabólicos e DCV (Ahmad 

et al., 2016). Como foram estabelecidos com base em dados de uma população caucasiana 

específica, os pontos de corte preconizados podem não funcionar de maneira adequada em 
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outras populações. Logo, como no estudo de Ahmad et al. (2016), é necessário estabelecer 

pontos de corte específicos de acordo com diferentes faixas etárias, sexo e grupos 

populacionais. A razão do PC pelo perímetro do quadril (RCQ) foi, durante algum tempo, 

uma das medidas mais utilizadas para classificação de risco de comorbidades. Porém, há 

aproximadamente 20 anos, recomenda-se a avaliação utilizando o PC de maneira isolada, por 

refletir melhor o conteúdo de gordura visceral em relação a RCQ, visto que, a variação das 

medidas de PC e de perímetro do quadril de maneira conjunta pode não modificar a RCQ 

durante um processo de maior acúmulo ou redução de massa corporal (Després et al., 2001). 

Os pontos de corte de PC mais utilizados são os propostos por Lean et al. (1995) e 

recomendados pela OMS (WHO, 2000) para a identificação do risco de complicações 

metabólicas associadas à obesidade: risco, para PC > 80cm (mulheres) e > 94cm (homens) e 

risco elevado, > 88cm (mulheres) e > 102cm (homens).  

 

Razão cintura estatura (RCE) 

A RCE é um índice calculado a partir da divisão entre o PC e a EST (Ashwell & 

Hsieh, 2005). Diferentes pontos de cortes do RCE vêm sendo relatados na literatura para 

doenças e populações específicas, nos quais tem-se observado que a RCE está fortemente 

relacionada a FR para DCV (Tomasi et al., 2017). Tem sido descrita mais como um índice 

antropométrico útil na identificação do risco, visto que, apresenta facilidade tanto de cálculo, 

quanto de obtenção de medidas e por apresentar maior sensibilidade na avaliação do padrão 

de distribuição da gordura corporal (Koch et al., 2008). Estudos recentes (Tomasi et al., 2017; 

Meseri et al., 2014; Del Brutto & Mera, 2014) propuseram ponto de corte de RCE semelhante 

(>0,5) na avaliação do risco cardiometabólico aumentado em diferentes populações como 

inicialmente sugerido por Ashwell et al. (2012). Dessa forma, a RCE está sendo cada vez 

mais utilizada para a avaliação de risco à saúde em ambos os sexos (Tomasi et al., 2017).  

 

Percentual de gordura corporal (PGC) 

Existem diferentes métodos indiretos para a estimativa da composição corporal, como 

a absorptiometria de raio-X de dupla energia (DXA), tomografia computadorizada, ou ainda 

métodos duplamente indiretos como a impedância bioelétrica e utilização de equações de 

predição a partir de medidas antropométricas (Toomey et al., 2015). A DXA é uma técnica 

considerada de referência na estimativa do conteúdo e a densidade mineral óssea, bem como 
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da gordura corporal e da MLG. Apresenta mínima exposição à radiação e sua avaliação 

necessita de um radiologista especializado para operação do equipamento (Andreoli et al., 

2009). Em indivíduos muito altos ou com grande massa corporal a medição pode ser 

comprometida pela área de escaneamento do equipamento (Silva et al., 2013). 

O PGC correlaciona-se positivamente com o IMC, o PC e com FR para DCV tanto em 

homens, quanto em mulheres (Chuang et al, 2012). Porém, existem divergências na literatura 

em relação aos pontos de corte mais adequados para PGC e sua capacidade em classificar o 

risco de morbimortalidade associada à obesidade de maneira isolada (Myint et al., 2014).  

  

Índice de massa de gordura (IMG) e índice de massa livre de gordura (IMLG) 

Em 1990, VanItallie et al. propuseram a expressão da massa de gordura (MG) e da 

massa livre de gordura (MLG) em função do quadrado da EST criando-se, de forma 

semelhante ao IMC, o índice de massa livre de gordura (IMLG) e o índice de massa de 

gordura (IMG) (VanItallie et al., 1990) que somados dariam o IMC. O uso do IMLG e do 

IMG seria capaz de solucionar diferenças controversas dos valores da expressão da MG em 

função da MC e do PGC em relação à EST, podendo, desta forma, avaliar de maneira 

independente o estado nutricional com base nas mudanças da composição corporal do 

indivíduo (Liu et al., 2013). O IMG expressa de forma mais precisa, ao contrário do IMC, a 

quantidade de gordura existente no corpo, já que só considera a MG, sendo mais viável a 

diferenciação dos componentes corporais utilizando medidas mais precisas que considerem o 

PGC (Liu et al., 2013). Esses índices não têm ampla aplicação tanto na prática clínica, quanto 

em estudos populacionais, por dois motivos principais: 1) a dificuldade de métodos simples, 

baratos e confiáveis da medição da composição corporal (MG e MLG) e 2) a falta de 

definição de protocolos de padronização independentes de pontos de corte apropriados para 

sua utilização, já que os atualmente disponíveis são derivados dos pontos de corte do IMC 

(Kyle et al., 2003). Com o uso do IMG é possível avaliar se há alterações na MLG e se a 

mesma está relacionada a modificações na MG ou em ambas (Liu et al., 2013). 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a associação entre índices antropométricos e de composição corporal e fatores 

de risco para doenças cardiovasculares (DCV) em adultos atendidos em unidades do 

Programa Médico de Família em Niterói, Rio de Janeiro. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Calcular os índices antropométricos e de composição corporal dos participantes. 

2. Classificar o estado nutricional, segundo dados antropométricos e de composição 

corporal dos participantes. 

3. Avaliar a associação entre os índices antropométricos e de composição corporal e 

fatores de risco para DCV nos participantes. 

4. Propor pontos de corte para índices antropométricos e de composição corporal 

relacionados a fatores de risco para DCV nos participantes. 

 

4. HIPÓTESES 

1. A hipótese deste estudo baseia-se na premissa de que existe associação entre as 

medidas e índices antropométricos e de composição corporal com os fatores de risco 

selecionados para DCV, elevadas prevalências de alterações bioquímicas, DCNT e de 

obesidade entre os adultos atendidos nas unidades do Programa Médico de Família em 

Niterói, Rio de Janeiro. 

2. Acredita-se que os pontos de corte universais preconizados não classificam de maneira 

correta o estado nutricional e avaliam os fatores de risco para DCV nos indivíduos 

avaliados. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Casuística 

O presente estudo consiste na análise dos dados coletados no Estudo da prevalência de 

doenças crônicas na população assistida pelo programa médico de família de Niterói-RJ 

(Digitalis) que foi conduzido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva em 

parceria com o Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional (Lanuff) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). O Digitalis foi um estudo de caráter transversal e observacional, 

realizado em 26 unidades do Programa Médico de Família (PMF) de Niterói. O PMF 

começou a ser introduzido no município no ano de 1989 com o início da troca de experiências 

entre profissionais da saúde de Cuba e de Niterói. Após o enfrentamento de duas epidemias de 

Dengue, além da de Meningite ocorrida em 1991, originou-se a estruturação da atenção 

primária à saúde em Niterói com a criação e implementação do PMF (Teixeira et al., 1999). A 

escolha das áreas para a implantação do PMF foi definida com base no diagnóstico ambiental 

da época. Esse modelo foi norteado pela organização social das associações de moradores e 

por fatores de risco locais. As microrregiões territoriais ficam localizadas em bairros com 

populações residentes consideradas em riscos social, biológico, epidemiológico e ambiental, 

facilitando assim o acesso às populações situadas em áreas de risco (Teixeira et al., 1999).  

A amostra do Digitalis foi planejada para ser uma amostra probabilística da população 

atendida pelo PMF e calculada para estimar uma prevalência mínima de insuficiência cardíaca 

de 4,6% com um erro de 50% (IC 95%; 2,8 – 6,4) e uma prevalência máxima de 30% com 

erro de 15% (IC 95% 25,5 – 34,5), acrescida de 20% para possíveis perdas (Jorge et al., 

2011). Todos os cálculos foram realizados para um nível de significância de 5% e poder de 

teste de 80%. 

Os participantes do estudo foram selecionados com base no registro de pacientes 

mantido pelo PMF, de ambos os sexos, com idade superior a 45 anos. Os sujeitos foram 

selecionados aleatoriamente através de programa computacional, gerando uma amostra 

mínima de 26 unidades do PMF. Em cada unidade foram selecionados aleatoriamente 50 

indivíduos pertencentes a faixa etária estabelecida, com 20 indivíduos representando uma 

margem de segurança para reposição no caso de perdas (Jorge et al., 2011). A coleta dos 

dados foi feita aos sábados em uma unidade a cada semana. O Digitalis foi elaborado 

conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde 

brasileiro e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (CAAE: 0077.0.258.000-10; Anexo 1). 
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Critérios de inclusão do Digitalis 

Estar cadastrado no Programa Médico de Família de Niterói, ter idade maior ou igual a 

45 anos e ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Critérios de exclusão do Digitalis 

Gravidez e indivíduos com condições clínicas que o impedissem de comparecer à 

unidade de saúde para realização dos exames.  

5.2 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu entre agosto de 2011 e julho de 2012. A amostra total 

selecionada foi convidada a participar através de uma carta padronizada que esclareceu o 

objetivo do estudo, além de orientações aos participantes. Do total, 942 indivíduos 

responderam e agendaram a vinda às unidades do PMF para participar na pesquisa. Ao final, 

664 indivíduos compareceram, o que significa uma perda de aproximadamente 15% em 

relação à amostra inicial de 780 indivíduos. Na visita, foi realizada a coleta de dados 

antropométricos e a aplicação do questionário sobre condições sociais, além de verificação do 

uso de medicamentos, presença de comorbidades e de prática de atividade física. Neste 

encontro, todos foram convidados e, posteriormente agendados por contato telefônico, para a 

realização de avaliação da composição corporal no Lanuff.  

 

Critérios de inclusão na presente análise 

Dados de mulheres e homens com idade igual ou superior a 45 anos que participaram 

do Digitalis serviram para gerar duas subamostras: 1) a que continha informações 

antropométricas (MC, EST e PC) completas realizadas na unidade do PMF e 2) a que incluía 

dados dos indivíduos que realizaram as medições de composição corporal no Lanuff. A 

primeira subamostra conta com dados de 664 indivíduos (410 mulheres) dos quais 536 

indivíduos (338 mulheres) compõem a segunda subamostra (Figura 1).  
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Figura 1: Fluxograma da composição amostral do presente estudo. 

 

Critérios de exclusão na presente análise 

Indivíduos que não apresentavam dados completos de medidas antropométricas 

realizadas na unidade do PMF (para a primeira subamostra), seja por recusa ou por assimetria 

corporal causada por amputação de membros, ou aqueles que não realizaram a medição da 

composição corporal no Lanuff (para a segunda subamostra). 

5.3 Medidas e critérios diagnósticos 

Medidas Antropométricas 

As medidas antropométricas foram realizadas nas próprias unidades de PMF e 

novamente nos que compareceram ao Lanuff, por pesquisadores treinados. O protocolo de 

coleta foi o mesmo para as medições realizadas em ambos os locais, exceto para a medição 

de estatura, como descrito abaixo. Para a realização das medidas, foi solicitado aos indivíduos 

que retirassem o calçado, roupas em excesso e acessórios como casacos e cinto, além de, 

retirar objetos presentes nos bolsos. 

 

Perímetro da cintura (PC) 

O PC foi aferido com os participantes em posição ereta, com o abdômen relaxado, 

braços estendidos ao longo do corpo e pés separados. A medida foi realizada em duplicata na 

cintura despida, seguindo a recomendação da OMS (WHO, 2011) passando-se a fita métrica 

ao redor do ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, no momento da expiração. Foi 

utilizada fita métrica inelástica de 200 cm com precisão de 0,1 cm. 

Segunda subamostra: 

Com dados completos de 

composição corporal 

(n=536) 

Primeira subamostra: 

Com dados completos 

de antropometria 

(n=664) 
 



13 
 

 

Massa Corporal (MC) 

A MC foi aferida uma única vez em balança digital (Sohenle) com capacidade máxima 

de 200 kg e precisão de 0,1 kg, com os participantes em posição ereta, com os pés unidos e 

braços estendidos ao longo do corpo. 

 

Estatura (EST) 

A EST foi aferida em duplicata utilizando-se estadiômetro portátil (SECA 206) 

afixado à parede em piso aprumado nas unidades de saúde do PMF. No Lanuff, a EST foi 

medida em estadiômetro de madeira. Em ambas as situações, os indivíduos foram 

posicionados na parede ou no estadiômetro com os calcanhares unidos, a parte posterior da 

cabeça, escápula e nádegas encostadas à parede (ou estadiômetro) com os braços soltos ao 

longo do corpo e palmas das mãos voltadas para as coxas e cabeça posicionada no plano de 

Frankfort (plano horinzontal). A aferição da EST foi então realizada com os participantes em 

apneia, após uma inspiração e registradas em centímetros (precisão de 0,1 cm) de acordo com 

o protocolo descrito em Lohman et al. (1988). 

Para as medidas realizadas em duplicata, a média foi calculada e usada nas análises. 

Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) pela razão entre a MC (kg) e o quadrado da 

EST (m). A razão entre o PC e a EST (RCE) também foi calculado.  

Composição Corporal 

Os dados de composição corporal utilizados foram obtidos através do método de DXA 

com o software Encore 2010, versão 13.40 (Lunar iDXA-General Electric Healthcare, 

Madison, WI) por um técnico em radiologia. Antes do início da medição foi realizada 

calibração do equipamento conforme orientação do fabricante. O procedimento foi explicado 

aos participantes e os mesmos fizeram uso de roupa padronizada isenta de fechos, botões de 

metal ou partes plásticas. Foi também solicitado que fossem retirados calçados e qualquer 

outro objeto metálico que estivesse utilizando (como brincos, aliança, piercing, etc). Para 

realizar o exame, o participante permaneceu deitado e imóvel por alguns minutos. O DXA 

permite quantificar diferentes tecidos, por seguimentos. Os valores obtidos de MG e MLG 

foram utilizados para o cálculo do IMG e IMLG como a razão entre a massa em kg do 

respectivo tecido de interesse pelo quadrado da EST (m) (Srikanthan, 2016; Vanitallie et al., 

1990). O PGC foi calculado pela razão entre a MG e a MC multiplicado por 100. 
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Determinação do estado nutricional 

Para classificação do estado nutricional foram utilizados os pontos de corte de IMC 

(kg/m2) estabelecidos pela OMS (WHO, 2000):  

 

Quadro 2: Classificação do estado nutricional segundo os pontos de corte do índice 

de massa corporal (kg/m²). 

 Índice de massa corporal (IMC=kg/m²) 

Classificação   

Baixo peso <18,5  

Eutrofia 18,5  IMC < 25  

Sobrepeso 25  IMC < 30  

Obesidade Grau I 30  IMC < 35  

Obesidade Grau II 35  IMC < 40  

Obesidade Grau III ≥ 40  

Fonte: WHO (2000) 

Os pontos de corte de IMG sugeridos por Kelly et al. (2009) foram utilizados para 

classificar o estado nutricional: 

 

Quadro 3: Classificação do estado nutricional segundo os pontos de corte de índice de massa 

de gordura (kg/m²).  

  Índice de massa de gordura (kg/m²)  

Classificação Mulheres Homens 

Deficiência Severa de gordura < 3,5 < 2 

Deficiência moderada de gordura 3,5 a < 4 2 a < 2,3 

Deficiência Leve de gordura 4 a < 5 2,3 a < 3 

Normal 5 a 9 3 a 6 

Excesso de gordura > 9 a 13 > 6 a 9 

Obesidade Grau I > 13 a 17 > 9 a 12 

Obesidade Grau II > 17 a 21 12 a 15 

Obesidade Grau III > 21 > 15 

Fonte: Kelly et al. (2009) 

 

Adicionalmente, os indivíduos foram considerados como obesos se o PGC, obtido 

pelo DXA, fosse ≥ 30% para as mulheres e ≥ 25% para os homens (ADA, 1993). 

Para o PC foram utilizados os pontos de corte propostos por Lean et al. (1995) e 

recomendados pela OMS (WHO, 2000) para a identificação do risco de complicações 

metabólicas associadas à obesidade: Risco > 80cm (nas mulheres) e > 94cm (nos homens) e 
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risco elevado > 88cm (nas mulheres) e > 102cm (nos homens). Para a RCE, o ponto de corte 

usado para indicar o risco de DCNT foi ≥ 0,50, para mulheres e homens (Ashwell & Hsieh, 

2005). 

Pressão arterial  

Os indivíduos foram colocados em repouso em ambiente tranquilo sem conversar por 

pelo menos 5 minutos antes da realização da medida de pressão arterial (PA). Foi certificado 

que não estivessem com a bexiga cheia, praticado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e 

ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumado nos 30 minutos anteriores à medição. 

Os procedimentos para realização das medidas de PA foram feitos de acordo com as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010). A PA foi aferida com os 

participantes sentados, com o dorso recostado na cadeira, relaxados e com os pés apoiados no 

chão (pernas descruzadas). O braço despido foi posicionado na altura do ponto médio do 

esterno (no nível do coração), com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo 

ligeiramente flexionado. Foi utilizado esfignomanômetro digital (Omron 711 HC, Omron, 

Kioto, Japão) e realizadas três medidas com intervalo de 1 minuto entre cada uma delas. Caso 

a diferença entre as medidas ultrapassasse 5 mmHg foi realizada a quarta medida.  

Foram considerados como hipertensos os indivíduos que apresentassem alteração de 

PAS, PAD ou que apresentassem diagnóstico de hipertensão (sim ou não) obtido perguntando 

se algum médico já havia informado que o participante tivesse hipertensão (autorelato). 

Também foram considerados hipertensos os indivíduos que apresentavam ambas as alterações 

(alterações de PAS, PAD e autorelato). A determinação do valor de PA foi feita segundo a I 

Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular (2013), a partir da média das duas últimas 

medidas de PAS e PAD, desde que as mesmas apresentassem diferença menor que 5mmHg 

entre elas. Quando a diferença foi maior, utilizou-se uma das outras duas medidas (no total de 

quatro medidas) para o cálculo da média. A classificação de hipertensão foi realizada segundo 

os pontos de corte da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão (2016) com PAS ≥140 mmHg e 

PAD ≥90 mmHg.  

Análises Bioquímicas 

Uma alíquota de sangue foi obtida por punção venosa que foi identificada, 

centrifugada, armazenada a cerca de 4 graus e enviada ao Laboratório Sérgio Franco (LSF) 

para análise em menos de 5 horas após a coleta. As análises bioquímicas foram realizadas 

conforme metodologia própria do laboratório.  
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Diabetes mellitus (DM) 

Foram considerados como diabéticos os participantes que apresentassem alteração de 

glicemia de jejum ou que apresentassem diagnóstico de DM obtido perguntando se algum 

médico já havia informado sobre o diagnóstico desta condição (autorelato). Também foram 

considerados diabéticos os indivíduos que apresentavam ambas as alterações (bioquímica e 

autorelato). Para classificação de DM, com dados de glicemia de jejum, foram utilizados os 

pontos de corte sugeridos pela Sociedade Brasileira de Diabetes (2016) de valores de glicose 

plasmática (mg/dL) como: <100 (normal), ≥100 a <126 (tolerância a glicose diminuída) e 

≥126 (DM).  

 

Hipercolesterolemia 

Foram considerados com hipercolesterolemia, participantes que apresentassem 

alteração de colesterol total ou que tivessem diagnóstico de hipercolesterolemia obtido 

perguntando se algum médico já havia informado sobre o diagnóstico desta condição 

(autorelato). Também foram considerados hipercolesterolemicos os indivíduos que 

apresentavam ambas as alterações (bioquímica e autorelato). Para classificação de 

hipercolesterolemia, com os dados de colesterol total, foram utilizados os pontos de corte 

sugeridos pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da aterosclerose (2013) 

para colesterol plasmático (mg/dl): <200 (desejável), 200-239 (limítrofe) e ≥240 (alto).  

 

5.5 Análises Estatísticas 

As análises do banco de dados proveniente do projeto Digitalis foram realizadas 

utilizando-se o programa estatístico SAS® (Statistical Analysis System) versão 9.2 para 

microcomputador. Para as variáveis antropométricas e de composição corporal contínuas, a 

análise foi descritiva (média, erro padrão da média, valores mínimos e máximos e intervalos 

de confiança de 95%). Foi realizada a comparação entre médias, por sexo, com testes t de 

Student não pareados para as variáveis com distribuição normal e teste de Mann-Whitney (não 

paramétrico) para as demais. 

A comparação entre obesidade avaliada pelo IMC e IMG com os FR para DCV 

medidos (glicemia de jejum, HDL, LDL, triglicerídeo, colesterol total, PAS e PAD) e 
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autorelatos de diagnóstico (diabetes mellitus, hipertensão e hipercolesterolemia) foi feita 

utilizando-se o teste de qui-quadrado. Em todas as comparações foi considerado nível de 

significância de 5%.  

Curvas ROC (Receiver Operator Characteristic) foram geradas para estimar a 

capacidade dos índices antropométricos e de composição corporal em discriminar os FR 

cardiovascular. A área sob a curva (AUC) é um indicador que varia de 0 a 1, sendo uma AUC 

= 0,500 sem poder preditivo e uma AUC = 1,000 com poder preditivo perfeito para a variável 

em questão. Os pontos de corte foram calculados com base nos maiores valores de 

sensibilidade em relação a maior especificidade para cada uma das curvas (Martins et al., 

2015). 
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6. RESULTADOS 

Características da primeira subamostra (dados antropométricos completos) do Digitalis 

avaliada. 

A primeira subamostra foi composta por 664 adultos, sendo 410 (61,7%) mulheres 

com dados antropométricos completos. A idade dos indivíduos variou de 45 a 92 anos, com 

média de 59,8 (±10,3) anos (Tabela 1) e 283 (42,7%) foram classificados como idosos (idade 

≥60 anos). 

O estado nutricional indicou prevalência de 38,0 e 18,5% de obesidade (IMC ≥ 

30kg/m²) em mulheres e homens, respectivamente (Figura 2). Segundo classificação pelo PC, 

82,9 e 64,1% das mulheres apresentavam risco ou risco elevado, respectivamente. Nos 

homens, esses valores foram de 45,7 e 20,1%, respectivamente. A prevalência de indivíduos 

classificados em risco (RCE >0,5) foi de 87,5% em mulheres, sendo menor (79,5%) nos 

homens.  

Entre as mulheres, o diagnóstico de hipercolesterolemia foi de 33,8% com colesterol 

total classificado como alto e 50,2% com hipercolesterolemia por autorelato. A prevalência de 

DM em mulheres foi de 17,3% por glicemia e 19,8% por autorelato. Ainda em relação às 

mulheres, a prevalência de HAS foi de 43,5%, 24,7% de HAD e 35,1% por autorelato (Tabela 

2). 

Nos homens, a prevalência de hipercolesterolemia foi de 20,2% por colesterolemia e 

27,3% por autorelato. DM ocorreu em 15,6% dos homens por glicemia de jejum e 16,5% por 

autorelato. No total, 38,7% dos homens apresentaram HAS, 25,8% HAD e 49,2% com 

hipertensão por autorelato (Tabela 2). 
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Tabela 1: Características físicas da subamostra do Digitalis com informações completas de antropometria (n=664), por sexo. Niterói, Rio de 

Janeiro, 2012.  

Variável Mulheres 

(n=410) 

 Homens 

(n=254) 

 Média DP Min Max IC 95%  Média DP Min Max IC 95% 

Idade (anos) 59,7 10,3 45,1 92,1 58,7 – 60,7  60,1 10,4 45,0 91,3 58,8 – 61,3 

MC (kg) 69,6 14,6 36,6 125,6 68,2 –71,0  74,3 14,5 42,5 133,5 72,5 – 76,1 

Estatura (cm) 154,9 6,5 132,6 174,6 154,3 –155,5  167,6 7,4 141,5 188,3 166,6 – 168,5 

IMC (kg/m²) 29,0 5,6 15,2 51,7 28,4 –29,5  26,4 4,7 15,5 44,9 25,9 – 27,0 

PC (cm)* 92,6 12,6 60,7 144,7 91,4 –93,9  93,4 12,2 65,1 134,6 91,9 – 94,9 

RCE* 0,60 0,08 0,40 0,92 0,59 – 0,61  0,56 0,07 0,37 0,80 0,55 – 0,57 

DP: Desvio padrão; Min-Max: Valores mínimos e máximos; IC: Intervalo de confiança; MC: Massa corporal; IMC: Índice de massa corporal; 

PC: Perímetro da cintura; RCE: Razão cintura estatura. 

*Dados disponíveis em 408 mulheres. 
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Figura 2: Estado nutricional (segundo índice de massa corporal) da subamostra do Digitalis 

com informações antropométricas completas (n=664), por sexo. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Tabela 2: Distribuição (%) das análises dos fatores de risco (medidas e autorelato) para 

doenças cardiovasculares da subamostra com dados antropométricos completos (n=664) do 

Digitalis, por sexo. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

 Mulheres Homens 

Variável (%) (%) p* 

Colesterol total (mg/dL) (n=400) (n=247)  

Desejável (<200) 31,5 43,0 <0,001 

Limítrofe (200-239) 34,7 36,8 

Alto (≥240) 33,8 20,2 

Hipercolesterolemia por autorelato (n=410) (n=254)  

Sim  49,8 27,6 <0,001 

Não 50,2 72,4 

Triglicerídeos (mg/dL) (n=398) (n=247) 

Desejável (<150) 67,8 70,0 0,564 

Limítrofe (150-199) 16,3 12,6 

Alto (200-499) 15,1 16,2 

Muito alto (≥500) 0,8 1,2 

LDL-C (mg/dL) (n=399) (n=244) 

Ótimo (<100) 15,8 23,4 0,017 

Desejável (100-129) 27,1 27,5 

Limítrofe (130-159) 29,8 29,9 

Alto (160-189) 16,5 14,8 

Muito alto (≥190) 10,8 4,5 

HDL-C (mg/dL) (n=410) (n=254) 

Baixo (<40) 13,7 28,0 <0,001 

(40-60) 53,9 48,0 

Desejável (>60) 32,4 24,0 

Glicemia de jejum (mg/dL) (n=400) (n=249) 

Normal (<100) 49,0 40,2 0,026 

Tolerância diminuída (100-126) 33,8 44,2 

Diabetes mellitus (≥126) 17,2 15,6 

Diabetes Mellitus por autorelato (n=410) (n=254) 

Sim  19,8 16,5 0,299 

Não 80,2 83,5 

Pressão arterial (PA)   

Normotenso (mmhg) (n=405) (n=248) 

PA Sistólica (<140)  56,5 61,3 0,232 

PA Diastólica (<90)  75,3 74,2 

Hipertensão (mmhg)  (n=405) (n=248) 

PA Sistólica (≥140) 43,5 38,7 0,750 

PA Diastólica (≥90 24,7 25,8 

Hipertensão por autorelato (n=410) (n=254) 

Sim  35,1 49,2 

 Não 64,9 50,8 

LDL-C: Lipoproteínas de baixa densidade; HDL-C: Lipoproteínas de alta densidade. 

n: número de indivíduos na amostra. 

*valor p no teste de chi-quadrado. 
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A Tabela 3 apresenta a prevalência de obesidade (IMC ≥ 30kg/m2) de mulheres da 

subamostra com dados antropométricos completos (n=410) segundo a distribuição das 

medidas bioquímicas do sangue, diagnóstico por medição ou autorelato de FR para DCV e a 

faixa etária. Observou-se associações significativas com a glicemia de jejum, DM por 

autorelato, DM por autorelato e glicemia, hipertensão por autorelato e PC. 

 

Tabela 3: Prevalência (%) de obesidade pelo índice de massa corporal (IMC ≥ 30kg/m2) 

segundo a distribuição dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (medidas e 

autorelato), em mulheres da subamostra com dados antropométricos completos (n=410) do 

Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

Variável n % p* 

Colesterolemia (mg/dL)  

Desejável (<200) 126 42,9 0,2117 

Limítrofe (200-239) 139 32,4 

Alto (≥240) 135 37,8 

Hipercolesterolemia por autorelato 

Sim  204 42,2 0,0882 

Não 206 34,0 

Hipercolesterolemia por autorelato e colesterolemia 

Sim  250 38,0 0,7520 

Não 151 36,4 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Desejável (<150) 270 35,2 0,5215 

Limítrofe (150-199) 65 40,0 

Alto (200-499) 60 45,0 

Muito alto (≥500) 3 33,3 

LDL-C (mg/dL) 

Ótimo (<100) 63 39,7 0,6298 

Desejável (100-129) 108 42,6 

Limítrofe (130-159) 119 32,8 

Alto (160-189) 66 37,9 

Muito alto (≥190) 43 34,9 

HDL-C (mg/dL) 

Baixo (<40) 56 42,7 0,6127 

(40-60) 221 38,5 

Desejável (>60) 133 35,3 

Glicemia de jejum (mg/dL) 

Normal (<100) 196 26,0 <0,0001 

Tolerância diminuída (100-126) 135 43,0 

Diabetes mellitus (≥126) 69 59,4 

Diabetes Mellitus por autorelato 

Sim  81 50,6 0,0093 

 Não 329 35,0 
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Tabela 3 (continuação): 

Variável n % p* 

Diabetes Mellitus por autorelato e glicemia 

Sim  103 51,5 0,0006 

 Não 299 32,4 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 

Normotenso (<140) 299 36,2 0,4679 

Hipertensão (≥140) 176 39,8 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 

Normotenso (<90) 305 35,4 0,0861 

Hipertensão (≥90) 100 45,0 

Pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg) 

Normotenso (<140 e <90) 217 34,6 0,1516 

Hipertensão (≥140 e ≥90) 188 41,5 

Hipertensão arterial por autorelato 

Sim  266 42,1 0,0215 

Não 144 30,6 

Perímetro da cintura (cm) 

Adequado (<80) 68 1,5 <0,0001 

Risco (80-88) 79 2,5 

Risco elevado (≥88) 263 58,2 

Faixa etária (anos) 

45-60 238 39.1 0,6144 

 ≥60 172 36,6 

LDL-C: Colesterol em lipoproteína de baixa densidade; HDL-C: Colesterol em lipoproteína 

de alta densidade. 

n: número de indivíduos na amostra.  

*valor p no teste de chi-quadrado. 

 

A Tabela 4 apresenta resultados da associação entre obesidade (IMC ≥ 30kg/m2) de 

homens da subamostra com dados antropométricos completos (n=254) segundo a distribuição 

das medidas bioquímicas do sangue, diagnóstico por medição ou autorelato de FR para DCV 

e idade. As únicas associações significativas foram: hipertensão por autorelato e PC. 
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Tabela 4: Prevalência (%) de obesidade pelo índice de massa corporal (IMC ≥ 30kg/m2) 

segundo a distribuição dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (medidas e 

autorelato), em homens da subamostra com dados antropométricos completos (n=254) do 

Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

Variável n % p* 

Colesterolemia (mg/dL) 

Desejável (<200) 106 18,9 0,7206 

Limítrofe (200-239) 91 16,5 

Alto (≥240) 50 22,0 

Hipercolesterolemia por autorelato  

Sim  70 22,9 0,2705 

Não 184 16,9 

Hipercolesterolemia por autorelato e colesterolemia 

Sim  97 20,6 0,4860 

Não 152 17,1 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Desejável (<150) 173 15,6 0,1301 

Limítrofe (150-199) 31 32,3 

Alto (200-499) 40 20,0 

 Muito alto (≥500) 3 0,0 

LDL-C (mg/dL) 

Ótimo (<100) 57 17,5 0,9244 

Desejável (100-129) 67 22,4 

Limítrofe (130-159) 73 16,4 

Alto (160-189) 36 19,4 

Muito alto (≥190) 11 18,2 

HDL-C (mg/dL) 

Baixo (<40) 71 22,5 0,2377 

(40-60) 122 19,7 

Desejável (>60) 61 11,5 

Glicemia de jejum (mg/dL) 

Normal (<100) 100 13,0 0,1531 

Tolerância diminuída (100-126) 110 20,9 

Diabetes mellitus (≥126) 39 25,6 

Diabetes Mellitus por autorelato 

Sim  42 19,1 0,9209 

Não 212 18,4 

Diabetes Mellitus por autorelato e glicemia 

Sim  56 23,2 0,2992 

Não 193 17,1 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 

Normotenso (<140) 152 17,1 0,9027 

Hipertensão (≥140) 96 17,7 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 

Normotenso (<90) 184 15,2 0,1346 

 Hipertensão (≥90) 64 23,4 

 



25 
 

 

Tabela 4 (continuação): 

Variável n % p* 

Pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg) 

Normotenso (<140 e <90) 142 15,5 0,3742 

Hipertensão (≥140 e ≥90) 106 19,8 

Hipertensão arterial por autorelato 

Sim  129 23,3 0,0476 

Não 125 13,6 

Perímetro da cintura (cm) 

Adequado (<94) 138 0,0 <0,0001 

Risco (94-102) 65 20,0 

Risco elevado (≥102) 51 66,7 

Faixa etária (anos) 

45-60 143 21,0 0,2489 

 ≥60 111 15,3 

LDL-C: Colesterol em lipoproteínas de baixa densidade; HDL-C: Colesterol em lipoproteínas 

de alta densidade. 

n: número de indivíduos na amostra.  

*valor p no teste de chi-quadrado. 

 

A análise de Curvas ROC foi implementada sobre as variáveis antropométricas (IMC, 

PC e RCE) para discriminar a presença de FR para DCV (hipertensão arterial, DM e 

hipercolesterolemia) entre as mulheres (Tabela 5) e homens (Tabela 6). 

 

Tabela 5: Área sob a curva (AUC), desvio padrão, sensibilidade, especificidade, intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) e ponto de corte referente ao maior valor de sensibilidade em 

relação a maior especificidade, de medidas antropométricas para previsão da ocorrência de 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia e DM em mulheres da subamostra com dados 

antropométricos completos (n=410) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

 

Variável 

AUC IC 95% Sensibili-

dade 

Especi-

ficidade 

Ponto de corte 

Hipertensão arterial      

IMC 0,559 0,498-0,621 84,6 29,5 > 24,9 

PC 0,575 0,527-0,649 80,3 36,7 > 85,7 

RCE 0,588 0,527-0,649 75,0 44,2 > 0,56 

Hipercolesterolemia      

IMC 0,495 0,410-0,581 29,4 78,7 > 25,7 

PC 0,478 0,391-0,564 66,5 41,9 > 97,2 

RCE 0,509 0,424-0,595 2,8 90,5 > 0,44 

Diabetes Mellitus      

IMC 0,645 0,579-0,710 79,2 41,7 > 26,7 

PC 0,696 0,631-0,760 66,0 61,4 > 93,4 

RCE 0,685 0,620-0,749 56,0 69,5 > 0,62 

IMC: Índice de massa corporal; PC: perímetro da cintura; RCE: Razão cintura estatura. 
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Tabela 6: Área sob a curva (AUC), desvio padrão, sensibilidade, especificidade, intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) e ponto de corte referente ao maior valor de sensibilidade em 

relação a maior especificidade, de medidas antropométricas para previsão da ocorrência de 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia e DM em homens da subamostra com dados 

antropométricos completos (n=254) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

 

Variável 

AUC IC 95% Sensibili-

dade 

Especi-

ficidade 

Ponto de corte 

Hipertensão arterial      

IMC 0,556 0,474-0,638 77,36 33,1 > 23,7 

PC 0,566 0,485-0,648 80,19 32,4 > 86,4 

RCE 0,583 0,502-0,664 78,30 35,2 > 0,51 

Hipercolesterolemia      

IMC 0,569 0,481-0,658 71,26 46,3 > 24,5 

PC 0,581 0,493-0,669 78,44 42,7 > 86,8 

RCE 0,573 0,484-0,663 76,05 41,5 > 0,51 

Diabetes Mellitus      

IMC 0,627 0,534-0,720 71,43 50,0 > 25,5 

PC 0,671 0,580-0,762 50,00 75,2 > 98,8 

RCE 0,656 0,566-0,745 76,79 52,0 > 0,54 

IMC: Índice de massa corporal; PC: perímetro da cintura; RCE: Razão cintura estatura. 

 

As curvas ROC para diagnóstico de DM tanto nas mulheres (Figura 3) quanto nos 

homens (Figura 4) apresentaram os maiores valores de AUC entre os FR avaliados. Para as 

medidas e índices antropométricos, os melhores resultados para o diagnóstico de DM para 

mulheres e homens, foram de PC, RCE e IMC, respectivamente. 

As figuras com as curvas para diagnóstico dos demais FR estão disponíveis no 

apêndice (Figuras 8 a 11). 
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Figura 3: Curva ROC para previsão de diabetes mellitus pela razão cintura estatura (RCE), perímetro da cintura (PC) e índice de massa corporal 

(IMC) em mulheres da subamostra com dados antropométricos completos (n=410) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 4: Curva ROC para previsão de diabetes mellitus pela razão cintura estatura (RCE), perímetro da cintura (PC) e índice de massa corporal 

(IMC) em homens da subamostra com dados antropométricos completos (n=254) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Características da segunda subamostra (dados de composição corporal completos) do 

Digitalis 

A segunda subamostra, com dados de composição corporal, consiste de 536 

indivíduos, sendo 338 (63,1%) mulheres com idade entre 45 e 92 anos e média de 59,2 (±9,6) 

anos. Nos homens, a idade variou de 45 a 82 anos, com média de 60,4 (±9,8) anos (Tabela 7). 

A prevalência de obesidade por PGC (≥ 30%) foi de 95,6% em mulheres e (≥25%) 

69,0% nos homens. A associação entre obesidade segundo o IMG de mulheres da segunda 

subamostra (n=338) mostrou-se significativa para o diagnóstico de DM (por glicemia de 

jejum, autorelato e pela combinação de glicemia de jejum e autorelato) (Tabela 8). 
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Tabela 7: Características físicas da subamostra do Digitalis com informações de composição corporal (n=536), por sexo. Niterói, Rio de Janeiro, 

2012.  

Variável Mulheres 

(n=338) 

 Homens 

(n=198)  

 Média DP  Min  Max IC 95%  Média DP Min Max IC 95% 

Idade (anos)  59,2 9,6 45,1 91,7 58,2-60,3  60,4 9,8 45,2 81,9 59,1-61,8 

Massa Corporal (kg) 69,8 14,7 36,0 124,0 68,2-71,4  74,5 15,0 42,2 133,1 72,4-76,6 

Estatura (cm) 154,9 6,3 136,1 172,5 154,2-155,6  167,8 7,2 150,9 186,2 166,7-168,7 

IMC (kg/m²) 29,1 5,7 15,4 52,3 28,4-29,6  26,4 4,9 15,6 44,8 25,8-27,2 

MLG (kg) 40,2 5,9 25,8 62,5 39,6-40,9  53,1 7,7 38,1 86,3 52,0-54,2 

MG (kg) 29,6 9,9 7,7 71,5 28,5-30,7  21,4 9,1 4,1 59,8 20,1-22,7 

PGC 41,4 6,3 16,6 57,7 40,7-42,1  27,7 7,3 9,7 46,4 26,7-28,7 

IMLG (kg/m²) 16,7 2,1 12,0 23,7 16,5-16,9  18,9 2,3 13,9 26,6 18,5-19,2 

IMG (kg/m²) 12,3 4,0 2,9 30,7 11,9-12,7  7,5 3,2 1,7 20,1 7,1-8,0 

PC (cm) 93,2 12,4 60,5 143,5 91,8-94,5  93,3 12,5 65,1 132,6 91,5-95,0 

RCE 0,60 0,08 0,40 0,92 0,59-0,61  0,56 0,08 0,38 0,79 0,54-0,57 

DP: Desvio padrão; Min-Max: Valores mínimos e máximos; IC: Intervalo de confiança; IMC: Índice de massa corporal; MLG: Massa livre de 

gordura; MG: Massa de gordura; PGC: Percentual de gordura corporal; IMLG: Índice de massa livre de gordura; IMG: Índice de massa de 

gordura; PC: Perímetro da cintura; RCE: Razão cintura estatura. 
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Figura 5: Estado nutricional da subamostra do Digitalis com informações de composição 

corporal (n=536) segundo o índice de massa corporal (A) e o índice de massa de gordura (B), 

por sexo. Niterói, Rio de Janeiro, 2012.  
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Tabela 8: Prevalência (%) de obesidade pelo índice de massa de gordura (IMG > 13kg/m2) 

segundo a distribuição dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (medidas e 

autorelato), em mulheres da subamostra com dados de composição corporal (n=338) do 

Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

Variável n % p* 

Colesterolemia (mg/dL) 

Desejável (<200) 100 46,0 0,1135 

Limítrofe (200-239) 118 33,0 

Alto (≥240) 114 35,1 

Hipercolesterolemia por autorelato 

Sim 175 43,4 0,0518 

Não 163 33,1 

Hipercolesterolemia por autorelato e colesterolemia 

Sim 212 38,2 0,7807 

Não 120 36,7 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Desejável (<150) 224 36,6 0,4250 

Limítrofe (150-199) 54 37,0 

Alto (200-499) 50 46,0 

Muito alto (≥500) 2 0,0 

LDL-C (mg/dL) 

Ótimo (<100) 51 41,2 0,2327 

Desejável (100-129) 84 46,4 

Limítrofe (130-159) 100 30,0 

Alto (160-189) 61 36,1 

Muito alto (≥190) 35 37,1 

HDL-C (mg/dL) 

Baixo (<40) 48 41,7 0,8824 

(40-60) 181 38,1 

Desejável (>60) 109 37,6 

Glicemia de jejum (mg/dL) 

Normal (<100) 170 26,5 <0,0001 

Tolerância diminuída (100-126) 106 46,2 

Diabetes mellitus (≥126) 56 55,4 

Diabetes Mellitus por autorelato 

Sim  64 50,0 0,0351 

Não 274 35,8 

Diabetes Mellitus por autorelato e glicemia 

Sim  82 50,0 0,0078 

 Não 250 33,6 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 

Normotenso (<140) 192 37,0 0,5914 

 Hipertensão (≥140) 143 39,9 
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Tabela 8 (continuação): 

Variável n % p* 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 

Normotenso (<90) 253 36,4 0,2221 

Hipertensão (≥90) 82 43,9 

Pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg) 

Normotenso (<140 e <90) 182 35,2 0,2111 

 Hipertensão (≥140 e ≥90) 153 41,8 

Hipertensão arterial por autorelato 

Sim  220 41,4 0,1343 

Não 118 33,1 

Perímetro da cintura (cm) 

Adequado (<80) 49 0,0 <0,0001 

Risco (80-88) 65 1,5 

Risco elevado (≥88) 224 57,6 

Faixa etária (anos) 

45-60 199 37,7 0,7267 

 ≥60 139 39,6 

LDL-C: Colesterol em lipoproteínas de baixa densidade; HDL-C: Colesterol em lipoproteínas 

de alta densidade. 

n: número de indivíduos na amostra.  

*valor p no teste de chi-quadrado. 

 

Obesidade, segundo o IMG, em homens esteve associado significativamente com DM 

por glicemia e autorelato, HAS, HAD e por autorelato, PC e faixa etária (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Prevalência (%) de obesidade pelo índice de massa de gordura (IMG > 9kg/m2) 

segundo a distribuição dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (medidas e 

autorelato), em homens da subamostra com dados de composição corporal (n=198) do 

Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 

Variável n % p* 

Colesterolemia (mg/dL) 

Desejável (<200) 84 28,6 0,6028 

Limítrofe (200-239) 73 23,3 

Alto (≥240) 38 31,6 

Hipercolesterolemia por autorelato 

Sim  54 37,0 0,0749 

Não 144 24,3 

Hipercolesterolemia por autorelato e colesterolemia 

Sim  76 34,2 0,0968 

 Não 120 23,3 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Desejável (<150) 138 23,9 0,3116 

Limítrofe (150-199) 23 39,1 

Alto (200-499) 31 32,3 

 Muito alto (≥500) 2 0,0 
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Tabela 9 (continuação): 

Variável n % p* 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Desejável (<150) 138 23,9 0,3116 

Limítrofe (150-199) 23 39,1 

Alto (200-499) 31 32,3 

Muito alto (≥500) 2 0,0 

LDL-C (mg/dL) 

Ótimo (<100) 47 29,8 0,9438 

Desejável (100-129) 56 25,0 

Limítrofe (130-159) 53 26,4 

Alto (160-189) 28 32,1 

Muito alto (≥190) 9 22,2 

HDL-C (mg/dL) 

Baixo (<40) 52 38,5 0,0616 

(40-60) 95 27,4 

Desejável (>60) 51 17,6 

Glicemia de jejum (mg/dL) 

Normal (<100) 76 17,1 0,033 

Tolerância diminuída (100-126) 89 31,5 

Diabetes (≥126) 31 38,7 

Diabetes Mellitus por autorelato 

Sim  34 44,1 0,0194 

Não 164 24,4 

Diabetes Mellitus por autorelato e glicemia 

Sim  44 43,2 0,0062 

Não 152 22,4 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 

Normotenso (<140) 120 24,2 0,2909 

Hipertensão (≥140) 74 31,1 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 

Normotenso (<90) 143 23,8 0,1109 

Hipertensão (≥90) 51 35,3 

Pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg) 

Normotenso (<140 e <90) 113 21,2 0,0387 

Hipertensão (≥140 e ≥90) 81 34,6 

Hipertensão arterial por autorelato 

Sim  100 38,0 0,0012 

Não 98 17,4 

Perímetro da cintura (cm) 

Adequado (<94) 105 0,0 <0,0001 

Risco (94-102) 51 31,4 

Risco elevado (≥102) 42 92,9 

Faixa etária (anos) 

45-60 104 21,2 0,0286 

 ≥60 94 35,1 

LDL-C: Colesterol em lipoproteínas de baixa densidade; HDL-C: Colesterol em lipoproteínas 

de alta densidade. 

n: número de indivíduos na amostra. *valor p no teste de chi-quadrado. 
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A análise com Curvas ROC foi implementada sobre as variáveis de composição 

corporal para discriminar a presença de FR para DCV (HA, DM e hipercolesterolemia) em 

mulheres (Tabela 10) e homens (Tabela 11).  

 

Tabela 10: Área sob a curva (AUC), desvio padrão, sensibilidade, especificidade, intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) e ponto de corte referente ao maior valor de sensibilidade em 

relação a maior especificidade para medidas de composição corporal (IMG e PGC) para 

previsão da ocorrência de hipertensão arterial, hipercolesterolemia e diabetes em mulheres da 

subamostra com dados de composição corporal (n=338) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 

2012. 

Variável AUC IC 95% Sensibilidade Especificidade Ponto 

de 

corte 

Hipertensão arterial      

IMG 0,541 0,479-0,603 72,5 40,1 > 10,4 

PGC 0,535 0,473-0,598 52,3 60,4 > 42,6 

Hipercolesterolemia      

IMG 0,502 0,416-0,588 32,7 75,9 > 13,6 

PGC 0,499 0,413-0,584 32,0 61,1 > 39,1 

Diabetes mellitus      

IMG 0,601 0,532-0,670 74,1 44,7 > 11,1 

PGC 0,530 0,459-0,601 83,9 26,5 > 37,1 

IMG: Índice de massa de gordura; PGC: percentual de gordura corporal. 

 

As curvas ROC para diagnóstico de hipercolesterolemia (Figura 6) e DM (Figura 7) 

nos homens apresentaram os maiores valores de AUC entre os FR. Para as medidas de 

composição corporal, os melhores resultados foram de PGC e IMG, respectivamente. 

As figuras com as curvas para diagnóstico dos demais FR estão disponíveis no 

apêndice (Figuras 12 a 15). 
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Tabela 11: Área sob a curva (AUC), desvio padrão, sensibilidade, especificidade, intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) e ponto de corte referente ao maior valor de sensibilidade em 

relação a maior especificidade para medidas de composição corporal (IMG e PGC) para 

previsão da ocorrência de hipertensão arterial, hipercolesterolemia e diabetes em homens da 

subamostra com dados de composição corporal (n=198) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 

2012. 

Variável AUC IC 95% Sensibilidade Especificidade Ponto 

de 

corte 

Hipertensão arterial      

IMG 0,568 0,486-0,651 40,74 77,9 > 8,8 

PGC 0,562 0,480-0,645 43,21 75,2 > 31,5 

Hipercolesterolemia      

IMG 0,591 0,503-0,679 61,07 60,0 > 7,1 

PGC 0,599 0,511-0,687 61,83 60,0 > 26,7 

Diabetes      

IMG 0,627 0,530-0,724 43,18 79,9 > 9,4 

PGC 0,629 0,531-0,728 38,64 87,7 > 34,0 

IMG: Índice de massa de gordura; PGC: percentual de gordura corporal. 
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Figura 6: Curva ROC para dignóstico de hipercolesterolemia pelo índice de massa de gordura (IMG) e percentual de gordura corporal (PGC) em 

homens da subamostra com dados de composição corporal (n=198) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 7: Curva ROC para diagnóstico de diabetes mellitus pelo índice de massa de gordura (IMG) e percentual de gordura corporal (PGC) em 

homens da subamostra com dados de composição corporal (n=198) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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7. DISCUSSÃO 

O presente estudo apresenta uma proposta simples para uso da antropometria, 

com fácil aplicabilidade, baixo custo e boa validade na avaliação de FR selecionados 

para DCV em adultos. Tendo em vista que o sobrepeso e a obesidade representam um 

fator de risco para DCV e que suas prevalências se apresentam elevadas na população 

mundial, torna-se relevante o uso de medidas antropométricas que diagnostiquem 

precocemente indivíduos com maiores riscos de desenvolverem DCV. A distribuição de 

indivíduos de acordo com os valores de IMC, disponibilizados na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009, demonstrou que o excesso de massa 

corporal (IMC ≥ 25) foi maior entre homens (50,1 vs 48% em mulheres) e a obesidade 

maior entre as mulheres (16,9 vs 12,5% em homens) (IBGE, 2010). Segundo dados 

divulgados pelo Vigitel, nas 27 capitais brasileiras e no Distrito Federal, a frequência de 

mulheres obesas foi de 19,6%, enquanto que nos homens a frequência foi um pouco 

menor (18,1%) (Brasil, 2017). No presente estudo, observou-se prevalência bastante 

semelhante nos homens. Entretanto, nas mulheres, o percentual obtido foi quase o dobro 

em comparação ao Vigitel. Tal discrepância pode ter sido ocasionada pela diferença 

entre as amostras (indivíduos atendidos no PMF vs a população geral) e pelo fato das 

estimativas do Vigitel terem sido relatadas pelos participantes, ou seja, não foram 

realizadas medidas individuais de massa corporal e estatura. Em outros estudos 

brasileiros (Silva et al., 2017a; Silva et al. 2017b), observou-se também maior 

predomínio de homens classificados na faixa de sobrepeso, segundo o IMC, enquanto 

na faixa de obesidade o predomínio foi das mulheres. Em pesquisa domiciliar realizada 

com a população adulta de Niterói, em 2003, a prevalência de sobrepeso em mulheres 

foi de 30,4% enquanto que nos homens a prevalência foi um pouco maior (35,5%). Já a 

prevalência de obesidade para mulheres e homens foi de 15,4 e 14,1%, respectivamente 

(Bossan et al., 2007).  

Em estudo realizado no Rio de Janeiro com adultos (>24 anos) composto por 

197 homens e 102 mulheres, a prevalência de PC com risco elevado foi quase o dobro 

nas mulheres em relação aos homens, sendo a prevalência geral de 45,2% (Costa et al., 

2014). No presente estudo, essa diferença foi ainda maior. Em estudo populacional 

realizado na Espanha (Bartrina et al., 2016), utilizando os mesmos pontos de corte, a 

prevalência de alteração de PC em indivíduos com idade de 45 a 54 anos foi de 35,9%, 
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sendo também maior nas mulheres. Para a avaliação de risco utilizando a RCE 

aumentada, no mesmo estudo, em indivíduos com idade de 45 a 54 anos a prevalência 

foi de 75,6% e com idade entre 55 e 64 anos foi de 90,3%, sendo o risco maior nos 

homens do que para as mulheres. No estudo Americano do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) a prevalência de alteração de PC utilizando 

os mesmos pontos de corte de risco elevado em adultos com idade ≥ 20 anos foi de 

54,2% para ambos os sexos, sendo também maior nas mulheres (64,7%) do que nos 

homens (43,5%) (Ford & Maynard, 2014). No presente estudo, ao utilizar as curvas 

ROC, as medidas de PC e RCE apresentaram maiores AUC na detecção dos FR para 

DCV, em ambos os sexos, quando comparadas as outras medidas antropométricas. 

Exceto para a identificação de hipercolesterolemia em mulheres, em que o IMC 

apresentou maior AUC que o PC para essa avaliação.  

Comparativamente aos dados do Vigitel, para o diagnóstico médico prévio 

autorelatado, a frequência de diagnóstico de HA foi de 35,9% entre as mulheres com 

idade entre 45 e 54 anos, ligeiramente maior do que em homens (32,0%). Para a faixa 

dos 55 a 64 anos, 47,8% das mulheres relataram diagnóstico médico de HA, sendo 

maior nos homens (50%). Nos indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, foi 

maior entre as mulheres (65,0%) do que a prevalência para os homens (53,0%) (Brasil, 

2014). No presente estudo, em todas as faixas etárias, as mulheres apresentaram maiores 

prevalências de HA autorelatada do que os homens. 

No conjunto das 27 capitais avaliadas no Vigitel, a prevalência do diagnóstico 

médico de dislipidemia (alteração de colesterol ou triglicerídeos) foi também maior 

entre as mulheres (25,9%) do que nos homens (18,8%) (Brasil, 2017). Por faixa etária, 

mulheres com idade entre 45 e 54 anos tiveram maior prevalência (29,8%) do que 

homens (27,1%). Na faixa de 55 a 64 e igual ou superior a 65 essa tendência se repete 

sendo 42,4% e 43% mulheres, respectivamente e 28,5% e 26,5% nos homens (Brasil, 

2014). Assim como no Vigitel, no presente estudo, as mulheres apresentaram maiores 

prevalências de diagnóstico autorelatada de dislipidemia do que os homens. 

Para o autorrelato de DM no Vigitel, a prevalência foi de 9,9% nas mulheres, 

sendo menor nos homens (7,8%) (Brasil, 2017). Por faixa etária, dos 45 aos 54 e de 55 a 

64 anos, as mulheres apresentaram menores prevalências de 7,8% e 15,6, 

respectivamente do que nos homens (9,3 e 19,1%, respectivamente). Acima dos 65 

anos, as mulheres apresentaram prevalência de 23,2% maior do que o observado nos 

homens (20,3%) para a mesma faixa etária (Brasil, 2014). No presente estudo, para 
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todas as faixas etárias, as mulheres apresentaram maiores prevalências de diagnóstico 

autorelatado de DM do que os homens. Foi possível observar que com idades mais 

elevadas, o percentual de diagnóstico de DCNT também é maior, como observado no 

Vigitel, para ambos os sexos. Essa tendência se acentuou a partir dos 45 anos (Brasil, 

2017). Abegunde et al. (2007) relacionaram as altas prevalências de DCNT com uma 

menor renda, maior exposição a FR e menor acesso a saúde, como o perfil dos usuários 

das unidades do PMF residentes em áreas consideradas vulneráveis. 

A análise de dados utilizando as curvas ROC tem sido recomendada em estudos 

epidemiológicos para determinação de pontos de corte para agravos à saúde e representa 

um avanço na intervenção e prevenção de DCNT (Tomasi et al., 2017; Haun et al., 

2009). Desta forma, no presente estudo, foram utilizadas com o objetivo de avaliar a 

análise de sensibilidade e especificidade para estimar a capacidade de medidas 

antropométricas (PC, RCE e IMC) e de composição corporal (PGC e IMG) em 

identificar os FR cardiovascular (DM, HA, hipercolesterolemia e obesidade).  

O ponto de corte de RCE para diagnóstico de HA encontrado no presente estudo 

foi semelhante ao observado por Lee et al. (2008), que demonstrou que a RCE, com o 

ponto de corte de 0,5, foi o melhor discriminador para HA, DM do tipo 2 e 

dislipidemias, para ambos os sexos. O PC apresentou a segunda maior AUC para o 

diagnóstico de HA na primeira subamostra, sendo superior ao ponto de corte 

recomendado pela WHO (2000) para a identificação do risco de complicações 

metabólicas associadas à obesidade em mulheres e inferior ao recomendado para os 

homens. Em uma coorte acompanhada por Janghorbani et al. (2017) durante sete anos e 

composta por 1.417 indivíduos saudáveis (sem DM ou HA) iranianos com histórico 

familiar de DM e idade entre 30 e 70 anos foi determinada a força de associação entre 

os índices de obesidade e HA. A RCE e o PC foram as medidas mais fortemente 

associadas ao desenvolvimento de HA em modelos ajustados por idade e sexo.  

Na curva ROC de diagnóstico de hipercolesterolemia, nas mulheres do presente 

estudo, as medidas de PC, IMC e PGC apresentaram AUC menores que < 0,5, não 

tendo, desta forma, poder preditivo para o diagnóstico de hipercolesterolemia. Ao 

definir pontos de corte para predição de HA utilizando a RCQ com dados de 3.282 

adultos do Rio de Janeiro, Pereira et al. (1999) calcularam a sensibilidade e a 

especificidade de diferentes pontos de corte segundo sexo, idade e presença de 

sobrepeso e encontraram que os melhores valores de RCQ foram 0,95 para homens e 

0,80 para mulheres e que quando comparados com a RCE e com o PC, a RCQ 
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demonstrou maior predição de HA e menor correlação com o IMC. Porém, desde 1990 

a utilização da RCQ na avaliação de indivíduos é contraindicada, devido principalmente 

ao fato do índice poder não modificar seus valores após ganho acentuado de massa 

corporal, com aumento do perímetro do quadril (Després et al., 2001). 

No diagnóstico de DM, o PC e a RCE mostraram melhor capacidade de predição 

para ambos os sexos. Os pontos de corte de PC e RCE com melhor capacidade 

diagnóstica para mulheres foram superiores aos recomendados pela OMS (WHO, 2011) 

e por Ashwell & Hsieh (2005), respectivamente. Montamed et al. (2016) também 

utilizaram curvas ROC para estimar a capacidade de IMC e PC avaliar o risco de DM 

em uma coorte realizada no norte do Irã com dados de 5.772 indivíduos com idade a 

partir de 18 anos. O IMC apresentou AUC para mulheres (0,596) e homens (0,621), 

semelhante as do presente estudo, apesar de ter sido realizado com indivíduos mais 

jovens. O PC apresentou AUC para mulheres (0,685) e para homens (0,664), também 

semelhantes ao do presente estudo. Bermúdez et al. (2016) determinaram, em estudo 

transversal, o poder preditivo de diferentes índices antropométricos na identificação de 

DM em 2.230 adultos de ambos os sexos com idade superior a 18 anos na Venezuela. 

Utilizando as curvas ROC, os autores observaram, diferentemente do encontrado no 

presente estudo para a mesma avaliação, que a melhor medida antropométrica foi a RCE 

tanto para mulheres (AUC= 0,750), quanto para homens (AUC=0,765) com pontos de 

corte de 0,61 e 0,59, respectivamente. Interessante observar que uma RCE de 0,61 para 

uma mulher que apresente estatura média 154,9 cm (primeira subamostra) deve ter um 

PC superior a 94,5cm (6,5cm acima da classificação de risco elevado proposta pela 

WHO, 2000) para o diagnóstico de DM. 

A segunda melhor medida antropométrica para a mesma avaliação foi o PC, 

novamente tanto para mulheres (AUC= 0,728), quanto para homens (AUC= 0,749) com 

pontos de corte propostos de 93,5 e 101,6cm, respectivamente. Assim como o 

observado no presente estudo, o IMC foi o índice com pior desempenho na 

determinação de DM na amostra analisada tanto para mulheres (AUC= 0,713), quanto 

para homens (AUC= 0,685) com pontos de corte propostos de 28,9 e 28,7kg/m², 

respectivamente. Os valores de AUC superiores e os pontos de corte mais elevados que 

o do presente estudo sugerem estar relacionados ao fato do estudo ter sido realizado 

com adultos bem mais jovens em uma população venezuelana, reforçando a necessidade 

de pontos de corte específicos para diferentes faixas etárias e populações.  
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Em coorte americana, Hardy et al. (2017) avaliaram 12.121 indivíduos com 

idade entre 45 e 64 anos, sem diagnóstico de DM e os acompanharam durante 11 anos. 

O estudo avaliou, dentre outras medidas, IMC, PC e RCE. A classificação do risco de 

desenvolver DM foi elaborada em escores Z utilizando modelo de regressão ajustado. A 

equação de escore Z utilizada, além da média das medidas antropométricas, conta, 

também, com informação dos indivíduos que desenvolveram DM ao longo do estudo. 

Dessa forma, os autores puderam observar o número de desvios padrão acima ou abaixo 

da média dessas medidas com a ocorrência da doença. Por esse motivo, os autores 

devem ter optado por não utilizar a curva ROC, já que para o seu cálculo é necessário 

que a variável antropométrica seja contínua, com as medidas individuais dos 

participantes do estudo e a variável dicotômica de presença ou ausência da doença 

avaliada. Houve incidência de 1.359 casos de DM, sendo que o IMC, PC e RCE foram 

consideradas boas medidas de avaliação do risco de desenvolver a doença. 

Em estudo realizado por Wildman et al. (2004) com 15.239 chineses com idade 

entre 35 e 74 anos, observou-se que os valores médios de pressão arterial, 

colesterolemia e glicemia foram incrementalmente maiores e os valores médios de 

colesterol HDL foram gradualmente inferiores para o aumento de cada unidade no IMC 

e PC em ambos os sexos. Utilizando curvas ROC, os mesmos autores sugeriram ponto 

de corte de IMC de 24kg/m² e de PC de 80cm para homens e mulheres para pelo menos 

dois dos FR (HA, dislipidemia e DM). O estudo transversal de Vikram et al. (2016) com 

509 indianos (278 homens e 231 mulheres) com idade entre 20 e 60 anos, utilizando 

curvas ROC encontrou que o PC apresentou a maior AUC para todos os FR de DCV, 

exceto hiperinsulinemia e dislipidemia em homens. A RCE foi proposta como uma 

melhor ferramenta de triagem do que IMC e PC para determinar o risco cardiovascular, 

pois pode representar melhor a distribuição de gordura abdominal em relação à estatura.  

Yu et al. (2016), utilizando dados de 16.766 chineses com idade entre 18 e 79 

anos, realizou análises com curvas ROC para determinar os valores de corte ótimos dos 

índices de obesidade para FR para DCV e síndrome metabólica e encontraram que a 

RCE foi o melhor índice para predição de FR para DCV e síndrome metabólica para as 

mulheres, enquanto, o PC foi a melhor medida para a mesma avaliação nos homens. O 

risco determinado pelo PC pode ser influenciado pela estatura, ou seja, pode 

superestimar ou subestimar o risco para indivíduos altos e baixos, respectivamente. A 

utilização do PC sugere ser melhor do que o IMC na identificação de indivíduos com 

risco cardiovascular. Portanto, estas observações precisam ser confirmadas em estudos 
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prospectivos envolvendo populações maiores e a medida mais apropriada com ponto de 

corte ideal deve ser específica para diferentes populações.  

Liu et al. (2013) realizaram um estudo transversal com 1.698 indivíduos com 

idade de 20 a 79 anos no qual a composição corporal foi estimada por impedância 

bioelétrica. Utilizando curvas ROC, os autores determinaram pontos de corte para IMC 

(23,8 e 27,4kg/m²), PGC (31,3 e 23,9%) e IMG (7,9 e 7,0kg/m²) para diagnóstico de 

síndrome metabólica em mulheres e homens, respectivamente. De acordo com as curvas 

ROC do presente estudo para alguns desses fatores analisados de maneira isolada, o 

IMG foi em relação ao PGC um bom parâmetro na predição de DM em mulheres e na 

predição de hipercolesterolemia e DM nos homens. Porém, nos homens, o PGC foi o 

melhor preditor tanto de hipercolesterolemia, quanto de DM. As medidas de PC e RCE 

apresentaram maiores AUC na detecção dos FR para DCV.  

O desempenho das medidas e índices antropométricos e de composição corporal 

utilizados para tal fim ainda apresentam divergências na literatura. As variações da 

distribuição tecidual de gordura, faixa etária, sexo e etnia são fatores que exercem 

influência na composição corporal dos indivíduos, justificando os diferentes pontos de 

corte estabelecidos. O presente estudo apresenta limitações por seu caráter transversal, 

que não permitiu estabelecer uma relação causal entre resultados das coletas, porém, 

foram obtidos resultados de uma população considerada de risco que podem ser 

utilizados na prática clínica pelos profissionais de saúde das unidades do PMF de 

Niterói.  
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8. CONCLUSÃO 

No presente trabalho, foram apresentadas diferentes associações entre medidas 

antropométricas e de composição corporal com FR para DCV em adultos atendidos em 

unidades básicas de saúde do PMF de Niterói. Com base no cálculo dos índices 

antropométricos e de composição corporal dos participantes, as classificações de 

obesidade, risco para DCV e prevalências de doenças crônicas foram consideradas altas, 

inclusive quando comparados aos dados nacionais. 

O IMC foi a medida antropométrica que apresentou as menores AUC, 

desempenho semelhante ao observado utilizando as medidas de composição corporal 

(IMG e PGC). As medidas de RCE e PC apresentaram as maiores AUC para a presença 

dos FR selecionados para DCV. Os pontos de corte propostos de RCE para ambos os 

sexos foram semelhantes ou superiores ao usualmente recomendados na literatura (> 

0,50), já o PC representa uma medida de fácil obtenção e classificação. Assim, propor 

pontos de corte específicos, reforça sua utilização nas unidades básicas de saúde.  
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9. APÊNDICE 

Figura 8: Curva ROC para diagnóstico de hipertensão pela razão cintura estatura (RCE), perímetro da cintura (PC) e índice de massa 

corporal (IMC) em mulheres da subamostra com dados antropométricos completos (n=410) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012.  
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Figura 9: Curva ROC para diagnóstico de hipertensão pela razão cintura estatura (RCE), perímetro da cintura (PC) e índice de massa 

corporal (IMC) em homens da subamostra com dados antropométricos completos (n=254) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 10: Curva ROC para dignóstico de hipercolesterolemia pela razão cintura estatura (RCE), perímetro da cintura (PC) e índice de massa 

corporal (IMC) em mulheres da subamostra com dados antropométricos completos (n=410) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012.  
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Figura 11: Curva ROC para dignóstico de hipercolesterolemia pela razão cintura estatura (RCE), perímetro da cintura (PC) e índice de massa 

corporal (IMC) em homens da subamostra com dados antropométricos completos (n=254) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 12: Curva ROC para diagnóstico de hipertensão pelo índice de massa de gordura (IMG) e percentual de gordura corporal (PGC) em 

mulheres da subamostra com dados de composição corporal (n=338) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 13: Curva ROC para diagnóstico de hipertensão pelo índice de massa de gordura (IMG) e percentual de gordura corporal (PGC) em 

homens da subamostra com dados de composição corporal (n=198) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 14: Curva ROC para dignóstico de hipercolesterolemia pelo índice de massa de gordura (IMG) e percentual de gordura corporal 

(PGC) em mulheres da subamostra com dados de composição corporal (n=338) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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Figura 15: Curva ROC para previsão de diabetes mellitus pelo índice de massa de gordura (IMG) e percentual de gordura corporal (PGC) em 

mulheres da subamostra com dados de composição corporal (n=338) do Digitalis. Niterói, Rio de Janeiro, 2012. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

Investigador principal: Maria Luiza Garcia Rosa 

Título - Prevalência das doenças crônicas em população assistida pelo Programa 

Médico de Família de Niterói-RJ  

Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa para avaliar a ocorrência 

de doenças comuns na população brasileira, cujo maior conhecimento poderá trazer 

benefícios para você e toda a população.  

Esta pesquisa está aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense. A pesquisa consistirá no 

preenchimento de um questionário com seus dados médicos e pessoais e a realização de 

exames de imagem e laboratório.  

Antes de concordar em participar do estudo você deverá tirar todas as dúvidas que 

porventura possa ter com o Coordenador e/ou o Investigador. Só após isso deverá 

assinar o termo de consentimento para sua participação.  

Não há riscos de participar dessa pesquisa, pois os procedimentos a serem realizados 

(exame clínico, exames de laboratório e imagens) são práticas habituais em uma 

avaliação médica.  

Participar deste Estudo é totalmente voluntário, você não será penalizado(a) de 

nenhuma forma caso escolha não participar ou retire seu consentimento durante o seu 

andamento.  

Garantimos que todos os dados coletados permanecerão confidenciais. Se as 

informações obtidas no Estudo forem publicadas, será escrito um relatório de forma que 

ninguém poderá identificar seus dados pessoais.  

Eu, _________________________________________________RG_______________ 

abaixo assinado, tendo lido as informações acima, e ciente dos meus direitos abaixo 

relacionados, concordo em participar da pesquisa médica sobre Prevalência das 

doenças crônicas em população assistida pelo Programa Médico de Família de 

Niterói-RJ 

1 – A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a 

pesquisa;  

2 – A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo sem que isso traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento;  

3 – A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial 

das informações relacionadas com a minha privacidade;  

4 – O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda 

que esta possa afetar minha vontade de continuar participando;  

5 – A garantia de não ser submetido a nenhum tratamento, exame ou procedimento não 

autorizado pelas autoridades sanitárias do País.  

Local e Data ______________________/________/_______________/20______.  

Assinatura _________________________________________________________  

Testemunha______________________________ 

Nome ___________________________  

Investigador __________________________________________ 


