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RESUMO 

Introdução: A obesidade cresce de forma epidêmica e em paralelo com o 
envelhecimento populacional em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
estando associada a um elevado risco cardiovascular. Com o processo de 
envelhecimento observa-se mudanças do perfil antropométrico, como o aumento 
da gordura corporal total, redução da estatura e da massa magra, o que altera a 
distribuição da gordura corporal e, com isso, modifica a sensibilidade à ação da 
insulina e causa resistência insulínica (RI). O índice de massa corporal (IMC) é 
uma medida antropométrica tradicional para avaliação da composição corporal 
e associação com o risco cardiovascular. Entretanto, nos idosos o IMC é um 
indicador pouco preciso no estudo da distribuição da gordura corporal, sendo 
necessária a adoção de novos índices antropométricos para avaliação do estado 
nutricional e associação com o risco cardiometabólico. A RI, caracterizada pelo 
declínio progressivo da resposta fisiológica dos tecidos periféricos a ação de 
níveis normais de insulina, é um achado frequente em doenças crônicas como o 
diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), que são 
prevalentes na população idosa. Objetivo: O objetivo geral do presente estudo 
é descrever o perfil antropométrico e metabólico de idosos assistidos na atenção 
primária de saúde e estudar sua associação com os fatores de risco 
cardiovascular. Métodos: Foram avaliados 411 idosos (304 mulheres) assistidos 
na atenção primária da cidade de Niterói, RJ. A anamnese, coleta de dados 
sociais, exame clínico, medidas antropométricas e avaliação da composição 
corporal, através de bioimpedância elétrica (BIA), foram feitas pelo mesmo 
avaliador. Os exames laboratoriais foram analisados a partir de amostra de 
sangue coletada em jejum, para avaliação do perfil metabólico. A análise 
estatística foi feita através da correlação de Pearson, teste de Student e Mann 
Whitney, com p<0,05 significante. A curva ROC avaliou o desempenho das 
medidas antropométricas na identificação da RI e com os critérios diagnósticos 
da Síndrome Metabólica (SM). Resultados: A prevalência de SM foi elevada nos 
critérios diagnósticos National Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel III (NCEP-ATP III), International Diabetes Federation (IDF) e Joint Interim 
Statement (JIS). A mediana do peso corporal (76,1kg vs 66,5kg, p<0,01), da 
circunferência do pescoço (CP) (39,4cm vs 33,5cm, p<0,01), da circunferência 
da cintura (CC) (99,9cm vs 94cm, p<0,01) e da relação cintura/quadril (RCQ) (1 
vs 0,93, p<0,01), foram maiores no sexo masculino. O percentual de gordura 
corporal (%GC) e a circunferência do quadril (CQ) foram maiores no sexo 
feminino (100,9cm vs 97,1cm, p<0,01). A CP demonstrou forte correlação com a 
CC (r=0,70, p<0,01) no sexo masculino e com o IMC no sexo feminino (r=0,72, 
p<0,01). Na curva ROC, a CP apresentou junto à CC a melhor correlação com a 
RI no sexo feminino e a CC seguida do IMC no sexo masculino. Conclusão: A 
população idosa estudada apresentou elevada prevalência de SM. O %GC foi 
maior no sexo feminino e os indicadores de obesidade central, como a CP e CC 
foram maiores no sexo masculino. A CP demonstrou ser uma medida 
antropométrica de obesidade central e preditora de RI, que pode ser utilizada em 
associação com a CC na avaliação de risco cardiovascular de idosos assistidos 
na atenção primária.   
Palavras chave: idoso, obesidade, resistência insulínica, antropometria, 
circunferência do pescoço  
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ABSTRACT 
 

Background: Obesity that has been growing epidemically and in parallel with 
population aging in developed and developing countries is associated with a high 
cardiovascular risk. The aging process shows changes in the anthropometric 
profile, such as the increase of total body fat, reduction of stature and lean mass, 
which alters the distribution of body fat and, therefore, modifies the sensitivity to 
the action of insulin and causes insulin resistance (IR). Body mass index (BMI) is 
a traditional anthropometric measure for assessing body composition and 
association with cardiovascular risk. However, in the elderly, BMI is an inaccurate 
indicator in the study of body fat distribution, and it is necessary to adopt new 
anthropometric indices to assess nutritional status and association with 
cardiometabolic risk. The IR, characterized by progressive decline of the 
physiological response of peripheral tissues to the action of normal levels of 
insulin, is a frequent finding in chronic diseases such as diabetes mellitus (DM) 
and systemic arterial hypertension (SAH), which are prevalent in the elderly 
population. Objective: The general objective of the present study is to describe 
the anthropometric and metabolic profile of elderly people assisted in primary 
health care and to study their association with cardiovascular risk factors. 
Methods: Four hundred and four elderly (304 women) assisted in the primary 
care of the city of Niterói, RJ, were evaluated. Anamnesis, social data collection, 
clinical examination, anthropometric measurements and body composition 
evaluation through electrical bioimpedance (BIA) were performed by the same 
evaluator. The laboratory tests were analyzed from a blood sample collected for 
fasting to evaluate the metabolic profile. Statistical analysis was performed using 
Pearson's correlation, Student's test and Mann Whitney test, with a significant p 
<0.05. The ROC curve evaluated the performance of the anthropometric 
measures in the identification of IR and the diagnostic criteria of the Metabolic 
Syndrome (MS). Results: The prevalence of MS was high in the National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), 
International Diabetes Federation (IDF) and Joint Interim Statement (JIS). The 
median body weight (76.1kg vs 66.5kg, p <0.01), neck circumference (NC) 
(39.4cm vs 33.5cm, p <0.01), waist circumference (WC) (99.9cm vs 94cm, p 
<0.01) and the waist/hip ratio (WHR) (1 vs 0.93, p <0.01) were higher in males. 
The percentage of body fat (%GC) and hip circumference (HC) were higher in 
females (100.9cm vs 97.1cm, p <0.01). The NC showed a strong correlation with 
WC (r = 0.70, p <0.01) in males and with BMI in females (r = 0.72, p <0.01). In 
the ROC curve, NC and WC showed the best correlation with IR in female sex 
and WC followed by BMI in male. Conclusion: The elderly population studied 
had a high prevalence of MS. The %GC was higher in females and the indicators 
of central obesity, such as NC and WC, were higher in males. NC has been 
shown to be an anthropometric measure of central obesity and predictor of IR, 
which can be used in association with WC in assessment of cardiovascular risk 
in the elderly assisted in primary care. 

 
Key words: elderly, obesity, insulin resistance, anthropometry, neck 

circunference 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 - O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

O aumento da longevidade é um triunfo para o desenvolvimento e uma 

grande conquista para a humanidade. Ao longo das últimas décadas a população 

idosa vem apresentando um considerável crescimento em todo o mundo 

especialmente nos países em desenvolvimento. 

 A partir de 1960, o Brasil apresentou acentuado processo de 

envelhecimento de sua população decorrente do declínio da fecundidade (Dias 

et al., 2006) e manutenção da queda de mortalidade, aliados à expansão 

demográfica e avanços tecnológicos, resultando em um estreitamento da 

pirâmide etária populacional (Pereira et al., 2003). As pirâmides etárias, entre 

1950 e a prevista para 2050, mostram que no século XXI, cada vez mais ocorrerá 

uma passagem de uma forma típica de um país com forte predomínio da 

população jovem, para um novo formato, semelhante ao dos países hoje 

desenvolvidos, onde a proporção de idosos tende a superar a dos jovens.  

No Brasil houve um aumento da participação da população maior de 60 

anos no total da população nacional, de 4% em 1940 para 8,6% em 2000. 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), já em 2001, o 

Brasil apresentava uma das maiores taxas de crescimento desta população, com 

uma projeção estimada para 2025 de 32 milhões de indivíduos com idade acima 

de 60 anos, subindo do sétimo para o sexto lugar em população idosa no mundo 

(Carvalho et al., 2003). Dentro desse grupo, os denominados “mais idosos, muito 

idosos ou idosos em velhice avançada”, acima de 80 anos, também vêm 

aumentando proporcionalmente e de maneira mais acelerada, constituindo o 
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segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos e, hoje, 

corresponde a mais de 12% do total da população idosa. 

A transição de uma população jovem para uma população envelhecida vem 

acompanhada de modificações no perfil epidemiológico desta. As doenças 

infectocontagiosas, prevalentes em jovens, tendem a diminuir sua incidência, 

enquanto aumenta a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como 

obesidade, aterosclerose, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus 

(DM), osteoporose e outras (Jeckel et al., 2002; Ramos, 2009). Diante desse 

processo de envelhecimento, dados recentes demonstram que 85% dos idosos 

brasileiros apresentam pelo menos uma enfermidade crônica e 15% destes, 

cerca de cinco enfermidades (Ministério da Saúde, 2002). 

1.2 - OBESIDADE 

A prevalência de obesidade tem aumentado nas últimas décadas em todas 

as faixas etárias, com comportamento semelhante ao envelhecimento 

populacional que ocorre como fenômeno mundial. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (WHO, 2000) define obesidade como o excesso de gordura 

corporal (GC) capaz de afetar a saúde. Entre as consequências mais comuns da 

obesidade destacam-se as enfermidades cardiovasculares e cerebrovasculares; 

os distúrbios metabólicos como o DM e os diversos tipos de câncer, doenças do 

sistema digestório e doença renal crônica (Barbosa et al., 2001; Janssen et al., 

2004). 

Dados da OMS revelam que a obesidade e o sobrepeso já atingem 14% e 

20% da população mundial, respectivamente. No Brasil, o avanço da obesidade 

foi constatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) quando 
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demonstrou que o sobrepeso já afetava 50,1% dos homens e 48% das mulheres 

e a obesidade 12,4% dos homens e 16,9% das mulheres (IBGE, 2016). 

Segundo a OMS, para a avaliação do perfil antropométrico-nutricional de 

populações de adultos deve-se utilizar o Índice de Massa Corporal (IMC) obtido 

através da divisão do peso corporal em quilogramas (kg) pela altura ao quadrado 

em metros (m), ver quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação internacional de baixo peso, peso normal, sobrepeso 
e obesidade no adulto de acordo com o IMC*. 

 

 

 

 

 

 

   

*IMC= índice de massa corporal                                Fonte: OMS 2000 

No entanto, há críticas sobre o uso dos mesmos pontos de corte para 

classificar obesidade em adultos e idosos, pois mudanças na composição 

corporal associadas ao processo de envelhecimento devem ser consideradas 

(Silveira et al., 2009). O presente estudo adotou os pontos de corte propostos 

por Lipschitz (Lipschitz, 1994), (quadro 2), que leva em consideração as 

Classificação 

IMC* (kg/m2) 

Principal ponto de 
corte 

Ponto de corte 
adicional 

Baixo peso <18,50 <18,50 

Baixo Peso grave <16,00 <16,00 

Moderado 16,00 – 16,99 16,00 – 16,99 

Leve 17,00 – 18,49 17,00 – 18,49 

Valor normal 18,50 – 24,99 
18,50 – 22,99 

23,00 – 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Pré-obeso 25,00 – 29,99 
25,00 – 27,49 

27,50 – 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso grau I 30,00 – 34,99 
30,00 – 32,49 

32,50 – 34,99 

Obeso grau II 35,00 – 39,99 
35,00 – 37,49 

37,50 – 39,99 

Obeso grau III ≥40,00  
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mudanças na composição corporal que ocorrem com o envelhecimento quando 

comparados com os indivíduos adultos não idosos. 

Quadro 2 - Classificação do peso em idosos pelo Índice de Massa Corporal 
(IMC) segundo Lipschitz (1994) 

Classificação  IMC (kg/m²)  

Baixo peso  < 22,0  
    

Eutrofia  22-27  
    

Sobrepeso/ Obesidade  > 27  

 

 Estudo brasileiro em idosos (Santos et al., 2005) demonstrou que o IMC 

manteve correlação similar com as medidas de adiposidade para todas as faixas 

etárias, indicando que o índice guarda relação similar com a adiposidade, 

independente do envelhecimento. Porém, observamos que no processo de 

envelhecimento ocorrem alterações nos compartimentos corporais, tais como a 

diminuição da massa corporal e da estatura, redução da massa livre de gordura 

(MLG) e modificações nos compartimentos de gordura corporal onde o tecido 

adiposo periférico tende a diminuir e o central, ou omental, a aumentar (Menezes 

et al., 2005; Moreira et al., 2009). 

A obesidade associa-se a um elevado risco cardiometabólico, pois o tecido 

adiposo é um importante órgão endócrino, secretor de várias adipocinas 

envolvidas na gênese da resistência à ação da insulina (RI) e dos estados pró-

inflamátorios e pró-trombóticos (Jaramillo et al., 2005). Evidências têm sido 

apontadas na correlação entre o aumento destes marcadores e maior ocorrência 

de eventos cardiovasculares (Kragelund et al., 2005). Dentre os marcadores 

destacam-se o glicerol, os ácidos graxos livres (AGL), os mediadores pro-

inflamatórios [ (fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) e interleucina-6 (IL-6)) ], 



 

20 
 

o inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1) e a proteína C reativa (PCR) (Lau 

et al., 2005). A adiponectina é produzida nos adipócitos e tem importante papel 

na homeostase energética e na sensibilidade à insulina, tendo uma ação 

protetora contra inflamação vascular e resistência insulínica. O tecido adiposo é 

heterogêneo em sua composição, com adipócitos, células imunológicas e 

endotélio vascular e responde de forma rápida e dinâmica às alterações do 

excesso de nutrientes através de hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos 

(Halberg et al., 2008). Embora os indivíduos resistentes à insulina possam não 

ter obesidade clínica, eles comumente apresentam uma distribuição anormal da 

gordura corporal caracterizada por predomínio da obesidade abdominal ou 

visceral (Jensen et al., 1989). 

1.2.1 - Obesidade no idoso 

 A obesidade abdominal ou visceral está fortemente associada aos 

distúrbios metabólicos e à resistência a ação da insulina. As mudanças do perfil 

antropométrico do idoso demonstram aumento da gordura corporal total, 

redução na estatura, redução da massa muscular em função de modificações 

adaptativas que levam a diminuição da taxa metabólica basal e da redução da 

atividade física (Perissinotto et al., 2002). Ocorre também uma redistribuição da 

gordura corporal com diminuição nos membros e preferencial acúmulo na região 

intra-abdominal, o que torna o IMC um indicador pouco preciso para a avaliação 

de adiposidade abdominal nessa população. Diversos estudos têm 

recomendado outras medidas antropométricas de avaliação da gordura corporal, 

tais como a circunferência de cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ) e 
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circunferência do pescoço (CP), como melhores indicadores de adiposidade 

abdominal ou gordura visceral (Rankinen et al., 1999; Yan et al., 2014). 

1.3 - SÍNDROME METABÓLICA 

A agregação de obesidade central ou abdominal, disglicemia, dislipidemia 

e HAS caracterizam a chamada Síndrome Metabólica (SM) (Cleeman, 2001). A 

SM é um grande desafio de saúde pública nos tempos atuais em todo o mundo, 

decorre de predisposição genética aliada a hábitos de vida sedentária e consumo 

calórico elevado associado à urbanização. Diversos estudos (Ford et al., 2002; 

Ravaglia et al., 2006; Hildrum et al., 2007) têm demonstrado que a prevalência 

da SM aumenta com a idade, tornando o seu diagnóstico em idosos um grande 

desafio, devido às modificações do perfil antropométrico que ocorre nessa 

população e, especialmente, por associar-se com o risco de eventos 

cardiovasculares e desenvolvimento de DM de 2,5 e 5 vezes, respectivamente 

(Reaven, 1988). 

Em 1988, Reaven (1988) descreveu uma estreita relação entre 

anormalidades metabólicas e a resistência à ação da insulina, denominando-a 

de “Síndrome X”. Em 1989, Kaplan (1989) renomeou a síndrome como “Quarteto 

Mortal” para a combinação de obesidade abdominal, intolerância à glicose, 

hipertrigliceridemia e HAS. Entretanto, em 1992 foi renomeada para “Síndrome 

de Resistência Insulínica” (Haffner et al., 1992). A OMS em 1998 definiu o 

primeiro critério diagnóstico, cujo componente importante e indispensável era a 

hiperglicemia (Alberti et al., 1998).  Em 2001, o National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) propôs um novo critério, onde 
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a glicemia não era mais considerada fator imprescindível, tornando-se apenas 

um dos componentes (Cleeman, 2001). Neste critério, a presença de pelo menos 

três dos cinco componentes da SM – circunferência da cintura aumentada, 

glicemia de jejum elevada, HDL-colesterol baixo, hipertrigliceridemia e pressão 

arterial elevada conferem o diagnóstico de SM. A I Diretriz Brasileira de 

Diagnóstico e Tratamento da SM, elaborada em 2005, utilizou como base este 

critério para o diagnóstico da SM (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005). 

Com o aumento da prevalência de obesidade em todas as faixas etárias, e diante 

das evidências da relação entre obesidade e risco cardiovascular, a International 

Diabetes Federation (IDF) propôs em 2005 uma nova definição de SM 

valorizando a obesidade abdominal, através da CC, tornando-a imprescindível 

ao diagnóstico (International Diabetes Federation, 2005). Alberti et al., em 2009 

apresentaram um critério de consenso para o diagnóstico de SM - Joint Interim 

Statement (JIS) com aval de várias sociedades, que definiram pela não 

obrigatoriedade de qualquer componente, e sim, a presença de pelo menos três 

componentes alterados em cinco, quadro 3. 
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Quadro 3 - Definições dos critérios diagnósticos para Síndrome Metabólica 

 NCEP-ATPIII /SBD IDF JIS  

Pressão arterial 
Pressão sistólica 
≥130mmHg ou 

diastólica ≥85 mmHg 

≥130/85 mmHg ou 
tratamento de 

hipertensão arterial 

≥130/85 mmHg ou 
tratamento de 

hipertensão arterial 

Antropometria 
CC ≥ 102 ♂ 

≥ 88 ♀ 
CC ≥ 94 ♂                  

≥ 80 ♀ 
CC ≥ 94 ♂                  

≥ 80 ♀ 

Glicose 
≥110 ≥100 ou diagnóstico 

prévio de DM 
≥100 

Triglicerídeos ≥150 ≥150 ≥150 

HDL-colesterol 
♂ ˂ 40 
♀ ˂ 50 

♂ ˂ 40 
♀ ˂ 50 

♂ ˂ 40 
♀ ˂ 50 

Critério SM 
3 ou mais 

componentes 
CC mais 2 

componentes 
3 ou mais 

componentes 

NCEP-ATPIII-Third Report of the National Cholesterol Education Program; SBD – Sociedade Brasileira de 
Diabetes; IDF-International Diabetes Federation; JIS- Joint Interim Statement; SM- Síndrome Metabólica; 

CC- Circunferência da cintura; DM- Diabetes Mellitus 
 
 

A SM é definida como uma constelação de riscos interligados de natureza 

fisiológica, bioquímica, clínicos e metabólicos tendo como base etiopatogênica a 

RI, considerada importante fator de risco para doença aterosclerótica 

cardiovascular, DM e todas as causas de mortalidade (Grundy et al., 2005; 

Wilson et al., 2005). 

1.4 - RESISTÊNCIA À AÇÃO DA INSULINA 

A RI é uma condição fisiopatológica na qual a concentração normal de 

insulina não produz uma resposta adequada após a ligação desta aos seus 

receptores em tecidos periféricos, especialmente nos tecidos adiposo, muscular 

e hepático. Neste contexto a célula beta pancreática secreta mais insulina 

resultando em hiperinsulinemia compensatória (Kim et al., 2008). 

As ações fisiológicas da insulina são diversas, além do controle da glicemia 

incluem regulação da função vascular e estimulação da mitogênese (Nigro et al., 

2006; Draznin, 2010). A RI está associada a diversas condições clínicas, 
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variando desde doença cardiovascular aterosclerótica, certos tipos de câncer e 

em particular nos idosos a fragilidade e o declínio cognitivo (Facchini et al., 

2001). 

 A insulina se liga ao seu receptor que ativado fosforila resíduos de tirosina 

de várias proteínas conhecidas como substrato do receptor de insulina (IRS 1 a 

4), facilitando a interação do receptor de insulina com substratos intracelulares. 

O resultado consiste no acoplamento da ativação do receptor de insulina com 

vias de sinalização, principalmente as vias: da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K-

Akt) e da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK). A via PI3K-Akt está 

envolvida predominantemente na mediação dos efeitos metabólicos da insulina, 

incluindo transporte de glicose, a glicólise e a síntese de glicogênio, e 

desempenha papel importante na regulação da síntese de proteínas pela 

insulina. Embora a via MAPK não pareça desempenhar um papel significativo 

nos efeitos metabólicos da insulina, ela participa na mediação dos efeitos 

proliferativos e de diferenciação induzidos pela insulina, figura 1. Em condições 

de RI a fosforilação do receptor se dá através de uma serina-quinase, levando a 

fosforilação em serina do IRS 1, reduzindo sua capacidade de se ligar a via da 

PI3K-Akt resultando em transmissão reduzida do sinal de insulina em direção a 

translocação do GLUT 4 para a membrana celular. A redução da sinalização 

insulínica promove diminuição da captação de glicose celular e da produção de 

óxido nítrico (NO) endotelial comprometendo o processo de relaxamento da 

musculatura lisa do vaso - vasodilatação - e consequente alteração do tônus 

vascular, fenômeno observado nos pacientes portadores de hipertensão arterial 

e hiperinsulinemia. Outro resultado importante do comprometimento desta via é 

a diminuição da captação da glicose pelo músculo esquelético e fígado. A via 
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MAPK responsável pelo crescimento celular e pela capacidade migratória das 

células endoteliais do musculo liso vascular, além de respostas inflamatórias 

permanece intacta e se for cronicamente estimulada, como acontece em 

condições de RI, pode predispor à aterosclerose (Hsueh et al., 2003). 

Figura 1 - Vias de sinalização da insulina 

Adaptada de: Carvalheira, Zecchin e Saad, 2002 

  O envelhecimento está associado a um declínio progressivo de 

mecanismos homeostáticos e fisiológicos da ação da insulina (Krentz et al., 

2013). Este fato torna-se evidente quando se observa um aumento da incidência 

e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis incluindo diabetes tipo 2 

(DM2) e doença cardiovascular nos idosos. No contexto do envelhecimento 

observa-se com frequência a inabilidade das respostas fisiológicas normais à 

insulina responsáveis não só pela desregulação do controle glicêmico, mas 

também pela disfunção vascular e a estimulação da proliferação mitogênica, 

marcada pela presença de aterosclerose. Desta forma a RI pode ser considerada 
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um marcador de risco para doenças crônicas e piora da qualidade de vida nesta 

população, tornando-se importante a sua identificação e possível intervenção 

terapêutica. 

 A RI pode ser determinada de forma direta a partir da administração de 

quantidade predeterminada de insulina exógena, ou de forma indireta, 

baseando-se nas concentrações de insulina endógena (Geloneze et al., 2006). 

O clamp euglicêmico hiperinsulinêmico é um exemplo de técnica direta que 

permite a determinação da quantidade de glicose metabolizada pelos tecidos 

periféricos durante a infusão endovenosa da insulina. Embora atualmente seja a 

técnica padrão-ouro para avaliação da RI in vivo, é dispendiosa, demorada e de 

alta complexidade, sendo inviável sua aplicação em estudos populacionais, e 

principalmente na prática clínica (DeFronzo et al., 1979).  

O índice HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment) representa uma das 

alternativas à técnica de clamp para avaliação da RI. Ele é um modelo 

matemático que prediz o nível de RI a partir da glicemia e insulinemia basal nas 

condições de homeostase, representado pela equação (Matthews et al., 1985):  

𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝐼𝑅 =
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑒𝑗𝑢𝑚 (

µ𝑈

𝑚𝐿
) ×𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑒𝑗𝑢𝑚 (

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝐿
)

22,5
 

  OMA-IR 

O HOMA-IR é amplamente utilizado, principalmente em estudos 

populacionais, devido à facilidade de sua aplicação e à correlação forte e 

significante com as técnicas diretas de avaliação da RI observadas nos estudos 

de validação (Bonora et al., 2000; Hermans et al., 2005). Contudo, para 

diagnóstico ou acompanhamento individual, sua utilização ainda requer cautela 
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nas questões relacionadas à amostragem sanguínea e à deficiente padronização 

de ensaios a serem utilizados pelos laboratórios na dosagem de insulina, 

apontando para a necessidade de métodos mais acessíveis e viáveis. 

1.5 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E RISCO CARDIOVASCULAR 

A avaliação da composição corporal é uma ferramenta importante para o 

diagnóstico do estado nutricional. Atualmente, a distribuição da gordura corporal 

é considerada importante determinante das anormalidades metabólicas (Walton 

et al., 1995). Particularmente, a obesidade abdominal ou visceral está fortemente 

associada com os distúrbios metabólicos e a RI (Pouliet et al., 1994). O 

desenvolvimento de técnicas como a tomografia computadorizada (TC) e a 

imagem por ressonância magnética (IRM) representaram um avanço na 

avaliação da gordura corporal permitindo a mensuração acurada e precisa das 

gorduras visceral e subcutânea localizadas na região abdominal (Shen et al., 

2003). A TC é considerada a técnica padrão-ouro para a quantificação da 

gordura visceral, porém, tem alto custo e expõe o indivíduo a radiação ionizante, 

limitando o seu uso em estudos populacionais da atenção primária. 

 A antropometria é um método não invasivo, inócuo, de baixo custo, e fácil 

execução o que o torna de fácil aplicabilidade clínica em estudos 

epidemiológicos e nos serviços de atenção básica à saúde. As medidas 

antropométricas são indicadores do estado nutricional e têm sido utilizadas como 

indicadores de obesidade. Vários estudos epidemiológicos têm correlacionado 

os índices antropométricos a RI, destacando-os como indicadores para 

avaliação de risco cardiovascular. Os índices antropométricos podem ser 
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classificados segundo o tipo de obesidade avaliada. Para a obesidade 

generalizada o IMC (Chang et al., 2004; Santos et al., 2005) tem sido utilizado. 

Entres os indicadores de obesidade central estão a CC (Ybarra et al., 2005), o 

índice de conicidade (ICO) (Valdez et al., 1993), a relação cintura-estatura (RCE) 

(Ho SY et al., 2003) e o diâmetro abdominal sagital (DAS) (Peterson et al., 2007). 

A distribuição da gordura corporal tem sido avaliada pela relação cintura–quadril 

(RCQ) (Van der Kooy et al., 1993a), o índice sagital (IS) (Kahn et al., 1996) e a 

relação cintura-coxa (RC-Coxa) (Chuang et al., 2006). Estudos recentes têm 

demonstrado que a circunferência do pescoço (CP) é uma medida 

antropométrica inovadora na avaliação da distribuição da gordura corporal 

apresentando fortemente correlação positiva com fatores de risco da SM, RI e 

gordura visceral (Vallianou et al., 2013; Zhou et al., 2013; Selvan et al., 2016). 

1.5.1 - Índice de massa corporal (IMC) 

O IMC ou índice de Quetelet resulta da divisão da massa corporal, em 

quilos, pela estatura em metros ao quadrado. Segundo a OMS, o IMC é um 

método clinico capaz de mensurar o excesso e déficit de massa corporal em 

qualquer faixa etária. Porém, assim como a massa corporal, não reflete com 

precisão a condição real de um indivíduo, devido ao fato de não considerar a 

composição corporal em sua classificação. Diversos estudos epidemiológicos 

utilizam o IMC como indicador de estado nutricional associado a doenças 

relacionadas à obesidade (Feng et al., 2012; Millar et al., 2015). 

O IMC varia de acordo com as modificações biológicas próprias do 

envelhecimento, tais como a redução da massa corporal e da estatura – cerca 
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de 1 a 2 cm por década, diminuição da massa corporal magra e água corporal 

total, redistribuição da gordura corporal e da compressibilidade da pele (WHO, 

1995; Acuna et al., 2004). Existem alguns valores de referência do IMC sugeridos 

para adultos na literatura científica da área, porém, os pontos de corte 

estabelecidos para idosos ainda são escassos, pois a maioria dos estudos é 

validada em adultos não idosos. A OMS sugere a adoção dos mesmos pontos 

de corte utilizados em adultos, quadro 1, baseada na população norte-

americana. Lipschitz (1994) considerou as modificações da composição corporal 

e sugeriu pontos de corte diferentes para os idosos, como no quadro 2. 

 Desta forma, a necessidade da adoção de outros índices antropométricos   

para avaliação do estado nutricional e associação com o risco metabólico nesta 

crescente população tem sido estudada. 

1.5.2 - Circunferência da cintura (CC) 

A CC é amplamente utilizada pela sua praticidade, correlação forte com a 

gordura visceral e associação com fatores de risco cardiovascular.  A avaliação 

da CC se encontra como parte das definições de SM pelo NCEP-ATP III, da 

International Diabetes Federation (IDF) (Alberti et al., 2006) e European Group 

for the Study of Insulin Resistance (Balkau et al., 1999). 

As populações diferem entre si de acordo com o nível de risco apresentado 

para uma dada CC, sendo impossível a determinação de pontos de corte 

globalmente aplicáveis. O NCEP-ATPIII adotou os valores de 88 e 102 cm para 

o diagnóstico de obesidade central em mulheres e homens, respectivamente; 
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valores utilizados no Brasil. A IDF recomenda a utilização de diferentes pontos 

de corte segundo a região geográfica, quadro 4.                    

Quadro 4 - Pontos de corte para classificação de obesidade central a partir da 
circunferência da cintura 

Etnia 
Circunferência da cintura (cm) 

Homens Mulheres 

América Central e do Sul ≥ 90 ≥ 80 

China ≥ 90 ≥ 80 

Europa ≥ 94 ≥ 80 

Japão ≥ 85 ≥ 90 

Sul Asiático ≥ 90 ≥ 80 

          Fonte: IDF, 2006 
 

   Não há consenso definido entre os pesquisadores e protocolos publicados 

para o local correto de aferição da CC. Entre as mais utilizadas estão o ponto 

médio entre a crista ilíaca e a última costela, como recomendado pela OMS 

(WHO, 2000); a menor cintura entre o tórax e o quadril como recomendado pelo 

Anthropometric Standardization Reference Manual (Lohman, 1988); o nível 

imediatamente acima das cristas ilíacas, recomendado pelo National Institute of 

Health (NIH, 2000); e ao nível umbilical (Chuang et al., 2006). 

Com o envelhecimento, a mudança das dimensões corporais e o aumento 

da gordura abdominal tornam a CC um índice antropométrico importante na 

identificação do fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos 

e doenças cardiovasculares. 

1.5.3 - Índice de conicidade (ICO) 

O índice de conicidade (ICO) representa um indicador de obesidade 

abdominal. O ICO baseia-se no fato de que o indivíduo com menor acúmulo de 
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gordura abdominal teria a forma corporal semelhante a um cilindro. Por outro 

lado, aqueles com maior acúmulo de gordura se assemelhariam a um duplo 

cone, com uma base em comum. Entre suas vantagens está o fato de incluir em 

sua estrutura de cálculo um ajuste do perímetro da cintura para peso e estatura, 

permitindo comparações diretas de adiposidade abdominal entre os indivíduos 

ou entre populações. Além do mais, o ICO apresenta fraca correlação com a 

estatura, o que é desejável para qualquer indicador de obesidade. 

O ICO não apresenta unidade de medida e sua faixa teórica é de 1,00 

(cilindro perfeito) a 1,73 (cone duplo) (Valdez, 1991). A seguir temos a equação 

para o seu cálculo:  

Índice de conicidade =
Perímetro da cintura (m)

0,109×√
Peso Corporal (kg)

Estatura (m)

 

  

A equação do ICO leva em consideração as medidas de perímetro da 

cintura ou CC, peso corporal, estatura e a constante de 0,109, que representa a 

conversão das unidades de volume e massa para as unidades de comprimento 

(Valdez, 1991; Valdez et al., 1993). 

Desta forma, ao ser calculado o ICO, tem-se a seguinte interpretação: por 

exemplo, se o indivíduo tem o ICO= 1,30 significa que a CC, tendo sido 

considerados a sua estatura e peso, é 1,30 vezes maior do que a circunferência 

que o mesmo teria caso não houvesse gordura abdominal (pessoa de forma 

cilíndrica), figura 2. 
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Figura 2 - Modelo de duplo cone com a base na região abdominal vs cilindro 
perfeito 

  

                                          Adaptada de Valdez, 1991 

1.5.4 - Relação Cintura-Estatura (RCE) 

A relação cintura-estatura (RCE) é considerada um índice de obesidade 

central compreendendo a razão entre a CC (cm) e a estatura (cm). Para 

determinada altura há um grau aceitável de gordura armazenada na porção 

superior do corpo. Alguns autores afirmam que a estatura exerce influência na 

magnitude da CC ao longo do crescimento e também na vida adulta (McCarthy 

& Ashwell, 2006; Parikh et al., 2007). 

O ponto de corte utilizado para os indivíduos com risco cardiovascular é de 

0,5. Dada a sua simplicidade para execução aliada à facilidade de um único 

ponto de corte, é um parâmetro atraente e estudos evidenciam uma elevada 

sensibilidade em detectar fatores de risco precocemente (Ashewell & Hsieh, 

2005; Hsieh & Muto, 2005). Nos idosos, o valor da RCE que indique aumento do 

Duplo cone 
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risco cardiovascular pode ser maior, considerando a redução da altura e maior 

deposição de gordura na região abdominal (Pitanga & Lessa, 2006). 

1.5.5 - Diâmetro abdominal sagital (DAS) 

O diâmetro abdominal sagital (DAS) representa a altura abdominal, 

compreendendo a distância entre a região lombar e o abdome (Williamson et al., 

1993). Pode ser aferida com o indivíduo em pé ou na posição supina (Riserus et 

al., 2004; Iribarren et al., 2006) utilizando o caliper abdominal de haste móvel 

com a base fixa. Na posição supina, o tecido adiposo visceral tende a elevar a 

parede abdominal na direção sagital, e o tecido adiposo abdominal subcutâneo 

anterior ou lateral comprime o abdome, ou tende a descer para os lados devido 

à força da gravidade, figura 3. Quando aferido na posição supina reflete 

principalmente o volume do tecido adiposo visceral (Sjöstrom, 1991). O local 

anatômico para aferição do DAS diverge entre os estudos, podendo ser utilizada 

a menor cintura entre o tórax e o quadril (Gustat et al., 2000); a maior altura 

abdominal (Kullberg et al., 2007); a cicatriz umbilical (Ohrvall et al., 2000); o 

ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca (Van der Kooy et al., 1993b); 

e o ponto médio entre as cristas ilíacas (Kahn et al., 1996). Este último coincide 

com a localização das vertebras L4 e L5, local mais utilizado pela técnica de 

imagem para quantificação da área de tecido adiposo visceral e talvez o mais 

indicado para aferição do DAS (Kahn et al., 2014). O DAS tem sido utilizado 

como indicador de gordura abdominal visceral e de avaliação do risco 

cardiovascular (Seidell et al., 2001; Petersson et al., 2007; de Souza & Oliveira, 

2013; Vasques et al., 2015). 
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Figura 3 -  Medida do diâmetro abdominal sagital 

 

 

Adaptada de Kahn et al., 2014  

1.5.6 - Relação cintura-quadril (RCQ) 

A RCQ representa a razão entre a CC (cm) e a circunferência do quadril 

(CQ) (cm). É o índice de distribuição regional de gordura corporal mais utilizado 

na pesquisa epidemiológica. Este se correlaciona com a gordura visceral e está 

associado à obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e RI (Welborn et al., 

2007; Canoy, 2008; Srikanthan et al., 2009). O local anatômico mais utilizado 

para a medida da CQ é na altura do grande trocanter, como recomendado pela 

OMS (WHO,1995). É uma medida parcialmente independente da adiposidade 

total e, em indivíduos magros e obesos, pode apresentar o mesmo resultado. 

Nos idosos deve-se ter cautela na medida da RCQ, uma vez que as modificações 

corporais próprias do envelhecimento, que levam ao aumento do volume 

abdominal e do quadril podem não demonstrar alteração na relação final deste 

índice antropométrico, especialmente em mulheres. 

Valor do diâmetro 

abdominal sagital 

em cm 

 

Caliper abdominal 
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1.5.7 - Circunferência do pescoço (CP) 

A circunferência do pescoço (CP) tem sido proposta como medida 

antropométrica alternativa. A CP vem sendo identificada como índice de 

adiposidade central (Onat et al., 2009) e tem elevado potencial preditor 

associado aos fatores de risco cardiometabólicos, como a dislipidemia, 

hipertensão arterial, hiperuricemia e RI (Vague, 1956; Ben-Noun & Laor, 2003; 

Preis et al., 2010; Stabe et al., 2013; Selvan et al., 2016).  

Esta deve ser aferida abaixo da proeminência da laringe e perpendicular 

ao eixo longitudinal do pescoço com a cabeça posicionada no plano horizontal 

de Frankfurt (Guedes & Guedes, 2006), figura 4. Não há ponto de corte da CP 

definido para risco cardiovascular nos idosos do Brasil e no mundo, pois existe 

uma variabilidade em cada população. 
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Figura 4 - Posicionamento da cabeça no plano de Frankfurt 

 

Fonte: Guedes & Guedes, 2006 

EquaçãoEaçãoo índice de conicidade 

1.5.8 - Circunferência da coxa (Ccoxa) 

A Ccoxa compreende a musculatura esquelética, o fêmur e o tecido 

adiposo subcutâneo e intramuscular. Os três tecidos são análogos aos que 

circundam o conteúdo intra-abdominal, composto de musculatura esquelética, 

vértebras e pelo tecido adiposo subcutâneo. Desta forma, a circunferência da 

coxa pode ser comparada ao tecido adiposo visceral do abdome apresentando 

a vantagem de não ser afetado pela arquitetura pélvica quando se realiza a 

medição da CQ. A circunferência da coxa é aferida no ponto médio entre a dobra 

inguinal e a borda proximal da patela. Estudos de Kahn et al. (1996) 

demonstraram que o perímetro da coxa utilizado na relação cintura/coxa 

apresentou uma boa correlação na avaliação do risco cardiovascular. O IS 

representa a razão entre o DAS (cm) e o perímetro médio da coxa (cm) sendo 

utilizado como alternativa da RCQ para estimativa de gordura corporal e na 

predição de morbidades. 

Plano horizontal de Frankfurt 
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1.5.9 - Circunferência da panturrilha (Cpant) 

A Cpant tem sido avaliada como indicador de perda de massa muscular em 

idosos em decorrência da perda de massa magra que ocorre no envelhecimento 

(WHO,1995; Barbosa et al., 2005; Rauen et al., 2008). Rolland et al. (2003) 

demonstraram que a Cpant menor que 31cm pode ser usada para avaliação de 

sarcopenia em idosas francesas. A medida da Cpant é aferida com o indivíduo 

sentado e com os pés apoiados, formando um ângulo reto no joelho e no 

tornozelo. A fita métrica deve ser posicionada envolvendo a panturrilha, sem 

comprimir os tecidos subcutâneos, e movida no sentido distal-proximal para 

obtenção da circunferência máxima. 

1.6 - BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA (BIA) 

A BIA é um método de avaliação da composição corporal e da distribuição 

dos fluidos nos espaços intra e extracelulares, bem como da qualidade, do 

tamanho e da integridade celular. É amplamente utilizado por ser rápido, não-

invasivo, reprodutível e relativamente pouco dispendioso. Além de estimar a 

composição corporal e o estado nutricional de indivíduos saudáveis, a BIA tem 

sido utilizada em diversas situações clínicas como estado de desnutrição, 

traumas, câncer, pré e pós-operatório, hepatopatias, insuficiência renal, 

gestação, tanto em adultos, quantos em crianças, idosos e atletas (Zarowitz & 

Pilla,1989; Faisy et al., 2000; Selberg & Selberg, 2002; Gupta et al., 2004; 

Barbosa-Silva & Barros, 2005). 

A avaliação da composição corporal pela BIA se baseia na passagem de 

uma corrente elétrica de baixo nível de amperagem (500µA a 800µA) e alta 
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frequência (50kHz) pelo corpo do indivíduo, onde se mede a oposição ao fluxo 

da corrente, denominada impedância (Brodie et al., 1998; Heyward & Stolarczyk, 

2000). A impedância é determinada como sendo composta por três elementos: 

resistência (R), apresentada pelos próprios tecidos à condução da corrente 

elétrica; reatância (Xc) ou oposição adicional, causada pela capacidade de 

isolamento à passagem da corrente elétrica apresentada pelas membranas 

celulares e pelos tecidos não-iônicos; e o ângulo de fase (AF) equivalente à 

relação geométrica entre a resistência e a reatância em circuitos elétricos em 

série ou paralelo. A BIA baseia-se no princípio de que os tecidos corporais 

oferecem uma resistência diferente à passagem da corrente elétrica. Os tecidos 

magros são altamente condutores de corrente elétrica, devido à grande 

quantidade de água e eletrólitos, ou seja, apresentam baixa resistência à 

passagem da corrente elétrica (Foster & Lukaski, 1996). Por outro lado, a 

gordura, o osso e a pele constituem meios de baixa condutividade, 

apresentando, portanto, elevada resistência. 

O método da BIA vem sendo amplamente citado na literatura, com diversos 

estudos de validação e concordância em idosos (Barbosa et al.,2001; Coelho et 

al., 2002; Martin Moreno et al., 2003). Resultados aceitáveis foram 

demonstrados na predição da composição corporal de idosos (R>0,80 e um 

pequeno erro de estimativa), utilizando equações baseadas em bioimpedância 

elétrica, como as desenvolvidas por Gray et al. (1989), Deurenberg et al. (1990) 

e Baumgartner et al. (1991), Lohman (1992), tabela 1. 
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Tabela 1- Equações preditivas de massa livre de gordura para idosos pela BIA 

Lohman  
Mulheres 

MLG (kg) = 0,474 x (E2/R) + 0,180 x (MC) + 0,226 x XC - 

10,9 

Homens MLG (kg) = 0,600 x (E2/R) + 0,186 x (MC) + 7,3 

Gray et al. 
 

Mulheres 
MLG (kg) = 0,00151 x (E2) - 0,0344 x R + 0,140 (MC) - 

0,158 (idade) + 20,387 

Homens 
MLG (kg) = 0,00139 x (E2) - 0,0801 x R + 0,187(MC) + 

39,83 

Deurenberg et al. 
 

Mulheres 
MLG (kg) =0,360 x 104 x (E2/R) + 0,359 (MC) + 4,5 x sexo - 

2 Ccoxa +7,0 

Homens 
MLG (kg) =0,360 x 104 x (E2/R) + 0,359 (MC) + 4,5 x sexo - 

2 Ccoxa +7,0 

Baumgartner et al. 
Mulheres MLG (kg) = 0,28 (E2/R) + 0,27 (MC) + 0,31(Ccoxa) - 1,732 

Homens MLG (kg) = 0,28 (E2/R) + 0,27 (MC) + 0,31(Ccoxa) + 2,768 

E= estatura; MC= Peso corporal (kg); R= Resistencia; Xc= reatância; Ccoxa= Circunferência da coxa (m); 

MLG= massa livre de gordura 
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2 JUSTIFICATIVA 

 O processo de envelhecimento está associado a modificações fisiológicas 

que podem contribuir para o aumento da morbi-mortalidade. Neste contexto, a 

adequada avaliação da composição e distribuição da gordura corporal promove 

o entendimento e a detecção do risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiometabólicas, permitindo assim uma ação preventiva, nessa população, 

nos serviços de saúde na atenção primária. 

Devido à escassez de dados quanto ao perfil antropométrico e metabólico 

em idosos no Brasil, torna-se importante determinar a prevalência da SM nesta 

população, o melhor índice antropométrico para predição de RI, além da 

associação das medidas antropométricas com fatores de risco cardiovascular. 
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3 OBJETIVO GERAL 

- Descrever o perfil antropométrico e metabólico de idosos assistidos na 

atenção primária de saúde e estudar sua associação com os fatores de risco 

cardiovascular. 

 

 
4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar a prevalência de obesidade e SM na população de idosos 

selecionados pelos critérios diagnósticos NCEP-ATP III, IDF e JIS. 

- Correlacionar as medidas antropométricas entre si; tais medidas com o 

percentual de gordura corporal; e com os componentes da SM e HOMA-IR. 

- Identificar entre a CP, a CC, o IMC e a RCQ qual a melhor medida 

antropométrica preditora de resistência insulínica. 

- Definir o ponto de corte da CP, CC, do IMC e da RCQ que se correlaciona 

com a RI. 

- Definir o ponto de corte da CP, CC do IMC e da RCQ que se correlaciona 

com os três critérios diagnósticos da SM. 
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5 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal com seleção de 411 idosos de ambos 

os sexos, assistidos no Ambulatório de Geriatria e Clínica Médica da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói, no período de março de 2011 a março de 2013. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense e todos os participantes firmaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os critérios de inclusão foram: indivíduos com idade ≥60 anos, ambos os 

sexos. Foram excluídos pacientes com obesidade grau III, os portadores de 

insuficiência hepática e doença renal crônica em terapia renal substitutiva, 

indivíduos em uso de corticosteroides, imunossupressores e com deficiência 

cognitiva moderada a grave. 

Uma entrevista foi realizada e incluiu anamnese, coleta de dados sociais e 

uso de fármacos. A avaliação clínica constou de aferição da pressão arterial com 

aparelho automático HEM 742INT (OMRON, Bannockburn, Illinois, EUA) no 

braço esquerdo, com o paciente sentado por pelo menos cinco minutos em 

repouso. Foram realizadas pelo menos duas aferições da pressão arterial e 

considerada a média quando a diferença fosse menor de 4 mmHg. Se a 

diferença fosse maior que 4 mmHg eram realizadas medidas adicionais 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). Os dados antropométricos incluíram 

peso em quilogramas (kg) e altura em centímetros (cm) com uma balança 

antropométrica (Filizola®, SP, Brazil) aferida pelo INMETRO. O IMC foi calculado 
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a partir do peso em kg dividido pelo quadrado da altura em metros. Foi 

considerado obesidade para o idoso quando o IMC > 27 kg/m2 (Lipschitz (1994). 

As circunferências foram todas aferidas com a fita métrica inelástica 

(SANNY®, São Bernardo do Campo, SP, Brasil). A CP foi aferida na base do 

pescoço com a cabeça ereta, horizontalmente no plano de Frankfurt (Guedes & 

Guedes, 2006), abaixo da cartilagem tireoide. O valor máximo estabelecido para 

a CP foi de 38 cm no sexo masculino e 35 cm no feminino, baseado em dados 

de estudo realizado em população de idosos chineses, visto que não existem 

estudos que definam o ponto de corte para a CP em idosos brasileiros (Yan et 

al., 2014). A circunferência do braço (CB) foi aferida como braço flexionado em 

direção ao tórax, formando um ângulo de 90°. Localizado o ponto médio entre o 

acrômio e o olécrano, o braço foi relaxado e contornado com a fita métrica de 

forma ajustada evitando-se folga ou compressão da pele. 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida no ponto médio entre as cristas 

ilíacas e as últimas costelas, com paciente em posição ortostática ao final do 

movimento respiratório da expiração, conforme recomendação da OMS. 

A circunferência do quadril (CQ) foi aferida na parte mais proeminente da 

região glútea no plano horizontal. A relação cintura-quadril (RCQ) foi calculada 

na razão da CC (cm) pela circunferência do quadril (cm), com valores normais 

até 0,85 e 0,90 para o sexo feminino e masculino respectivamente. A 

circunferência da coxa (Ccoxa) (cm) foi aferida no ponto médio entre a borda 

inguinal e a borda proximal da patela. 
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A circunferência da panturrilha (Cpant) (cm) foi aferida no maior volume da 

panturilha com o paciente sentado em uma cadeira com a perna flexionada a 

90º.  

A aferição do DAS foi realizada por meio de um caliper abdominal (Holtain 

Kahn Abdominal Caliper, Crymych, United Kingdom) de haste móvel e 

aproximação de 0,1 cm, em decúbito dorsal, em superfície lisa e firme, na 

posição supina e com os joelhos flexionados. Para o sexo feminino e masculino, 

os pontos de corte do DAS foram de >19,3 cm e 20,5 cm, respectivamente.  

A gordura corporal (GC), massa livre de gordura (MLG) e o percentual de 

gordura corporal (% GC) foram estimadas pelo método de bioimpedância elétrica 

tetrapolar (Eickemberg et al., 2013), Modelo 310, RJL (Biodynamics Corp, 

Seattle, EUA) conforme protocolo de Lukasky et al. (1986). Para cálculo da MLG 

utilizou-se a equação de Deurenberg para idosos (Deurenberg et al., 1990). O 

%GC foi calculado considerando a equação: 

%𝐺𝐶 = (𝑀𝐶 −
𝑀𝐿𝐺

𝑀𝐶
) ×100 

   

Onde, MC= peso corporal e MLG= Massa livre de gordura. 

 

No sexo masculino, o %GC é normal até 24,2% e no feminino até 36% (Kyle 

et al., 2001; Wannamethee et al., 2005).  

As coletas de sangue foram realizadas em jejum de 12 horas, e foram 

posteriormente analisadas no Laboratório Central de Saúde Pública Miguelote 

Vianna da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Foram feitas as dosagens 

séricas da glicemia de jejum, colesterol total, HDL - colesterol e dos TG, ácido 
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úrico e TSH, tendo sido usados kits comerciais (Labtest, Lagoa Santa, Belo 

Horizonte, Brasil). O LDL- colesterol foi calculado pela equação de Friedewald. 

(Friedewald et al., 1972). As amostras foram analisadas por método enzimático 

em equipamento automatizado (Labmax 240, Belo Horizonte, Brasil). 

As dosagens de insulina foram realizadas pelo método de 

eletroquimioluminescencia, (ELECSYS, Roche, Japão). O HOMA-IR foi 

calculado multiplicando-se a glicose em jejum (mmol/L) pela insulina de jejum 

(μU/mL) e dividindo-se por 22,5 e considerando-se como ponto de corte para a 

presença de RI o HOMA-IR ≥ 2,71 (Geloneze et al., 2009). Um mmol equivale a 

0,0555 mg/dL. O diagnóstico de SM foi estabelecido de acordo com os seguintes 

critérios: NCEP-ATPIII, IDF e JIS, conforme descrito no quadro 3. 

5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados são apresentados em frequências relativas, com diferenças testadas 

pelo teste do qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade, quando 

necessário, ou teste exato de Fisher, médias ± desvio padrão, medianas e intervalos 

interquartílicos com diferenças testadas pelo teste de Student e teste de Mann 

Whitney, respectivamente. Foram estimadas correlações de Spearman simples e 

parcial  ajustadas por idade e diagnóstico de diabetes. As curvas ROC foram utilizadas 

para avaliar o desempenho das medidas antropométricas como a CP, CC, IMC, e 

RCQ quanto à sensibilidade e à especificidade na identificação da RI (HOMA-IR). A 

área sob a curva ROC (AUC) e seu IC 95% foram estimados. Todas as análises foram 

realizadas com o programa SPSS Statistics 21 para Windows. O valor de p<0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. 
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6 RESULTADOS 

6.1 CASUÍSTICA 

Foram incluídos 411 indivíduos, maioria de mulheres (74%), com mediana 

de idade de 70 anos no sexo feminino e 69 anos no masculino. As características 

sociodemográficas e de estilo de vida da população quanto à escolaridade, 

estado civil, aposentadoria, plano de saúde, tabagismo, etilismo e atividade 

física, estão descritas na tabela 2. A escolaridade, estado civil, etilismo e 

aposentadoria foram significantemente diferentes entre os sexos. O sexo 

masculino apresenta maior prevalência de escolaridade de nível superior em 

relação ao feminino (30,2% vs 11, 5%, p<0,01). No estado civil, a prevalência de 

casado também é maior no sexo masculino (70,8% vs 30,9%, p<0,01) em 

relação ao feminino. A viuvez predomina no sexo feminino (31,2% vs 9,4%, 

p<0,01). No etilismo a prevalência mais alta foi no sexo masculino (34,9% vs 

14,8%, p<0,01). A aposentadoria prevalece nos homens (84,9% vs 74 %, 

p=0,03). 
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Tabela 2 - Características sociodemográficas e de estilo de vida, de acordo 

com o gênero 

 
 

Feminino 
n=304 (74%) 

Masculino 
n=107 (26%) 

Valor p* 

Escolaridade 
   

Até 4a série (primário) 120 (39,5%) 27 (25,5%)     <0,01 

Além da 4a série 149 (49%) 47 (44,3%) 
 

Superior 35 (11,5%) 32 (30,2%) 
 

Estado civil 
   

Solteiro 59 (19,4%) 13 (12,3%) <0,01 

Casado 94 (30,9%) 75 (70,8%) 
 

Viúvo 107(31,2%) 10 (9,4%) 
 

Divorciado/separado 44 (14,5%) 8 (7,5%) 
 

Aposentado 
   

Sim 225 (74%) 90 (84,9%) 0,03 

Não  79(26%) 16 (15,1%) 
 

Plano de saúde 
   

Sim 77(25,3%) 17 (16%) 0,07 

Não 227 (74,7%) 89 (84%) 
 

Tabagismo 
   

Sim 15 (4,9%) 5 (4,7%) 1,00 

Não 289 (95,1%) 101 (95,3%)  

Etilismo 
   

Sim 45 (14,8%) 37 (34,9%) <0,01 

Não 259 (85,2%) 69 (65,1%) 
 

Atividade física  
   

Sim 85 (28%) 39 (36,8%) 0,11 

Não 219 (72%) 67 (63,2%) 
 

*Teste do qui-quadrado de Pearson, com correção de continuidade, ou teste exato de Fisher, 
quando necessário 

6.2 PERFIL ANTROPOMÉTRICO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E 

METABÓLICO 

Na tabela 3, descrevem-se as medianas com o intervalo interquartílico das 

medidas antropométricas, composição corporal e perfil metabólico. A idade, o 

IMC, a CB, o DAS, a pressão arterial sistólica (PAS), o TG, a glicemia em jejum 

(GJ) e o HOMA-IR não apresentaram diferenças significativas entre os sexos.  

As variáveis tais como peso corporal, CP, CC, CQ, Ccoxa, RCQ, %GC, pressão 
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arterial diastólica (PAD), HDL-colesterol e colesterol total apresentaram 

diferenças significativas entre os sexos. O peso corporal foi maior no sexo 

masculino (76,1kg vs 66,5kg, p<0,01). As medidas antropométricas de 

obesidade central como a CP (39,4cm vs 33,5cm, p<0,01), CC (99,9cm vs 94cm, 

p<0,01) e RCQ (1 vs 0,93, p<0,01) apresentaram maior mediana no sexo 

masculino em comparação ao feminino. O %GC (41 vs 34,9 %, p<0,01) foi maior 

no sexo feminino. A mediana do CQ foi maior no sexo feminino (100,9cm vs 97,1 

cm, p<0,01). Em relação ao perfil metabólico, o colesterol total e a lipoproteína 

HDL-c apresentaram maior mediana no sexo feminino com diferença 

estatisticamente significativa (205,5mg/dL (180-234) vs 184mg/dL (157-210), 

p<0,01 e 56 mg/dL (50-65) vs 44mg/dL (39-53), p<0,01), respectivamente.  
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Tabela 3 - Medidas antropométricas, avaliação da composição corporal e perfil 
metabólico, de acordo com o gênero 

  
Feminino 
(n=304) 
Mediana e IQ§ 

Masculino 
(n=107) 
Mediana e IQ§ 

Valor p* 

Idade 70 (65-76) 69 (64-74) 0,33 

Peso (kg) 66,5 (57,5-77,2) 76,1 (68,5-86,1) < 0,01 

IMC (kg/m2) 28,3 (24,8-32) 28,1 (25,5=30,6)   0,37 

CP (cm) 33,5 (32-35,5) 39,4 (37,4-41,4) < 0,01 

CB (cm) 29,5 (26,8-32,3) 29,6 (28-31,5) 0,62 

CC (cm) 94 (86,3-102,5) 99,9 (92-105,7) < 0,01 

CQ (cm) 100,9 (93,2-108,8) 97,1 (93,5-103,3) < 0,01 

Ccoxa (cm) 50,1 (45,4-53,5) 48,4 (44,4-52) < 0,01 

DAS (cm) 21,5 (19,3-24) 22,4 (19,8-23,9) 0,46 

RCQ (cm) 0,93 (0,88-0,97) 1,0   (0,96-1,0) < 0,01 

GC (%) 41 (36,9-45,4) 34,9 (31-38,7) < 0,01 

PAS (mmHg) 134 (120-150) 138,2 (124-154,2) 0,16 

PAD (mmHg) 75 (67-80) 80 (72,5-84) < 0,01 

HDL-c (mg/dL) 56 (50-65) 44 (39-53) < 0,01 

CT (mg/dL) 205,5 (180-234) 184 (157,5-210,5) < 0,01 

TG (mg/dL) 122,5 (92-161) 129 (96-178) 0,31 

GJ (mg/dL) 97 (89-111) 100 (90-116,5) 0,15 

Homa-IR  2,40 (1,55- 4,14) 2,58(1,68- 5,28) 0,27 

§ teste de Mann-Whitney; IMC- Índice de massa corporal; CP- Circunferência do pescoço; CC- Circunferência da 

cintura; CB- Circunferência do braço; CQ- Circunferência de quadril; RCQ- Relação cintura/quadril; CCoxa- 
Circunferência da coxa; DAS- Diâmetro abdominal sagital; RCQ- Relação cintura/quadril; %GC- Gordura corporal; PAS- 
Pressão arterial sistólica; PAD- Pressão arterial diastólica; HDL-c -HDL-colesterol; CT-Colesterol; TG-Triglicerídeos; GJ-
Glicemia de jejum; Homa-IR - Homeostastic model assesment 

6.3 PREVALÊNCIA DE OBESIDADE, ALTERAÇÕES NAS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Alterações da CP e a %GC foram significantemente mais prevalentes no 

sexo masculino (65,4% e 95,3% vs 30,9% e 77,6%, p<0,01, respectivamente) 

em relação ao feminino. O DAS acima do ponto de corte no sexo feminino foi 

mais prevalente (75,3%) do que o masculino (66,4%), p=0,04, tabela 4. 
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Tabela 4 - Prevalência de obesidade, alterações nas medidas antropométricas 
e de composição corporal de acordo com o gênero 

 

Feminino Masculino Valor p& 

n % n % 
 

IMC >27 kg/m2 182 64,5 64 26 0,31 

CP > 35 cm♀ e >38 cm ♂ 94 30,9 70 65,4 <0,01 

DAS > 19,3 cm ♀e > 20,5 cm ♂ 229 75,3 71 66,4 0,04 

RCQ 0,85 ♀e 0,90 ♂ 281 92,4 105 98,1 0,06 

%GC 36%♀ e 24,2% ♂ 236 77,6 102 95,3 <0,01 

&Teste do Qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade; IMC- Índice de massa corporal; CP- Circunferência 
do pescoço; DAS- Diâmetro abdominal sagital; RCQ- Relação cintura/quadril; %GC-Gordura corporal  
 

6.4 PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA E OS SEUS 

COMPONENTES PELOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS NCEP-ATP III, 

IDF E JIS 

  A prevalência de SM pelos critérios NCEP-ATPIII, IDF e JIS foi de 70,8%, 

81,3 % e 85,9% no sexo feminino e 56,3%, 67,3%, 81,6% no masculino, 

respectivamente. O critério de JIS foi o que mais diagnosticou SM quando 

avaliados todos os participantes. Por outro lado, o critério NCEP-ATPIII foi o que 

menos diagnosticou SM em ambos os sexos, tabela 5. Os componentes da SM 

como a CC, o TG e a HAS apresentaram diferença estatística entre os sexos, 

com prevalência maior de alteração no sexo feminino em relação ao masculino 

para a CC (71,7% vs 39,3% no NCEP-ATPII e 90,8% vs 72% nos critérios IDF e 

JIS, p<0,01) e o TG (69,6% vs 54,3%, p<0,01). A HAS apresentou maior 

prevalência no sexo masculino (72% vs 60,5% no NCEP-ATP III e 90,7% vs 

81,6%, p <0,05) no IDF e JIS. 



 

51 
 

Tabela 5 - Prevalência da Síndrome Metabólica de acordo com os critérios 
diagnósticos NCEP-ATP III, IDF e JIS e dos seus componentes de acordo com 
o gênero 

&Texto do Qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade; CC- Circunferência da cintura; TG- triglicerídeos;    
HDL-c- HDL-colesterol; HAS- hipertensão arterial sistêmica; 

 

6.5 CORRELAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, GORDURA 

CORPORAL, COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA E HOMA-

IR 

As medidas antropométricas foram correlacionadas entre si, com o %GC, 

componentes da SM e HOMA-IR ajustada por idade e presença do diagnóstico 

de diabetes, através da correlação de Spearman. As correlações foram 

classificadas entre fraca (de 0,1 a 0,3), moderada (0,4 a 0,6) e forte (0,7 a 0,9) 

(Dancey & Reidy, 2004), como na tabela 6. 

A correlação CP foi forte com a CC no sexo masculino, e moderada no sexo 

feminino, (r=0,70 vs r=0,66, p<0,01), respectivamente, e com o IMC a correlação 

foi mais forte no sexo feminino do que no masculino (r=0,72 vs r=0,71, p<0,01), 

respectivamente. A CC apresentou correlação forte com o IMC em ambos os 

sexos, r= 0,84, p<0,01 no masculino, e r= 0,87, p<0,01, no feminino.  

  
Feminino Masculino Valor 

p& 
n % n % 

SM 

NCEP-ATPIII  211 70,8 58 56,3 0,01 

IDF  243 81,3 70 67,3 <0,01 

JIS 256 85,9 84 81,6 0,37 

HAS 
NCEP-ATPIII  184 60,5 77 72 <0,05 

IDF/ JIS 248 81,6 97 90,7 <0,05 

CC 
NCEP-ATPIII  218 71,7 42 39,3 <0,01 

IDF/ JIS 276 90,8 77 72 <0,01 

Glicose 
NCEP-ATPIII  86 28,8 36 34,6 0,32 

IDF/ JIS 125 41,8 54 51,9 0,09 

TG NCEP-ATPIII/IDF/JIS  211 69,6 57 54,3 <0,01 

HDL-c NCEP-ATPIII/IDF/JIS  226 75,3 77 74 0,89 
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A correlação do %GC foi significativa e forte para IMC (r=0,77, p<0,01) nas 

mulheres, seguida pela CC (r=0,58, p<0,01) nos homens. No sexo masculino, a 

correlação foi moderada para o IMC (r=0,60, p<0,01) e CC (r=0,58, p<0,01).  A 

CP apresentou correlação moderada com o %GC em ambos os sexos, r=0,42, 

p<0,01 no masculino e r=0,54, p<0,01 no feminino, e inferiores às encontradas 

para IMC e CC. 

As correlações entre a CP, o IMC e a CC e os componentes da SM foram 

em sua maioria fracas tendo sido significativa em relação à PAD no sexo 

feminino na correlação com a CC, r=0,13, p<0,01; glicemia em jejum no sexo 

feminino na correlação com a CP, (r=0,22, p<0,01), IMC (r=0,14, p<0,01) e CC 

(r=0,18, p<0,01). O TG apresentou correlação com a CP (r=0,26, p<0,01) no 

sexo feminino, com o IMC (r=0,23 e r=0,20, p<0,01), e com a CC (r=0,24 e 

r=0,27, p<0,01), no sexo feminino e masculino respectivamente. A correlação 

maior e negativa foi da CC com HDL-c nos homens (r=- 0,32, p<0,01). 

O HOMA-IR apresentou correlação moderada com as medidas 

antropométricas em ambos os sexos. A melhor correlação foi com a CC, r=0,53, 

p<0,01, no sexo feminino, tabela 6. 
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Tabela 6 - Correlação ajustada por idade e presença de diagnóstico de diabetes 
entre a circunferência de pescoço, índice de massa corporal e circunferência da 
cintura com a composição da gordura corporal, componentes da Síndrome 
Metabólica e Homa IR 
 

 CP      IMC   CC   

 Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

n        

 Variáveis  R§ R§ R§ R§ R§ R§ 

CP  1  1  0,72* -0,71* -0,66* -0,70*  

IMC  -0,72* -0,71*  1  1 -0,87* -0,84*  

CC  -0,66* -0,70* -0,87* -0,84*   1  1 

%GC  -0,54* -0,42* -0,77* -0,60* -0,46* -0,58* 

PAS -0,08 -0,02 -0,06  0,04 -0,05  0,02 

PAD -0,07 -0,26 -0,07  0,09 -0,13*  0,06 

HDL-c  -0,20* -0,29* -0,31* -0,29* -0,25* -0,32* 

TG   0,26*  0,18  0,23*  0,20*  0,24*  0,27* 

GJ   0,22*  0,03  0,14*  0,02  0,18*  0,04 

HOMA-IR   0,47*  0,44*  0,48*  0,50*  0,53*  0,52* 
§R= coeficiente de correlação de Spearman – ajustado por idade e diagnóstico de diabetes mellitus; * p<0,01; 

Correlação forte= 0,7-0,9; moderada= 0,4 – 0,6; fraca= 0,1- 0,3; CP- Circunferência do pescoço; IMC- Índice de massa 
corporal; CC- Circunferência da cintura; %GC- Gordura corporal; PAS-Pressão arterial sistólica; PAD- Pressão arterial 
diastólica; HDL-c -HDL-colesterol; TG-triglicerídeos; GJ-Glicemia de jejum; Homa-IR- Homeostastic model assesment
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6.6 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CP, CC, IMC E RCQ PARA O 

DIAGNÓSTICO DE RESISTÊNCIA INSULÍNICA E DA SÍNDROME 

METABÓLICA PELOS 3 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

A figura 5 apresenta as curvas ROC que representam a especificidade e 

sensibilidade das medidas antropométricas para presença de RI pelo HOMA-IR. 

O melhor desempenho, no sexo feminino, foi da CP juntamente com a CC, r= 

0,73 (IC= 0,67-0,79) e r= 0,73 (IC= 0,68-0,79), respectivamente. No sexo 

masculino a medida antropométrica que apresentou a melhor AUC foi a CC, 

r=0,82 (IC=0,74-0,90), seguida pelo IMC, r= 0,80 (IC=0,71-0,89) e com a CP 

apresentando a terceira maior AUC, r=0,74 (IC=0,64-0,84). A RCQ apresentou 

a menor AUC em ambos os gêneros em relação as outras medidas 

antropométricas. Todos os quatro índices antropométricos alcançaram a 

significância estatística em ambos os gêneros, p<0,001. 

Nas figuras 6,7,8 são apresentadas as curvas ROC que representam a 

especificidade e sensibilidade das medidas antropométricas para os critérios 

diagnósticos de SM - NCEP-ATP III, IDF e JIS, respectivamente. Em ambos os 

gêneros a CC apresentou a maior AUC para o NCEP-ATP III, r= 0,7 (IC= 0,64-

0,77), no feminino e r= 0,82 (IC= 0,74-0,9), no masculino; para o IDF, r= 0,78 

(IC= 0,69-0,85), no feminino e r= 0,95 (IC= 0,89-1,0), masculino e, para o JIS, r= 

0,71 (IC= 0,61-0,80), no feminino e r= 0,80 (IC= 0,69-0,90), no masculino. 
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Figura 5 - Curva ROC comparando as medidas antropométricas para o 
diagnóstico da resistência insulínica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CP- Circunferência do pescoço 
CC- Circunferência da cintura 
IMC- Índice de Massa corporal 
RCQ- Relação cintura quadril 
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Figura 6 - Curva ROC comparando as medidas antropométricas com o 
diagnóstico de SM pelo critério NCEP-ATP III 

 

 
CP- Circunferência do pescoço 
CC- Circunferência da cintura 
IMC- Índice de Massa corporal 
RCQ- Relação cintura quadril 
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Figura 7 - Curva ROC comparando as medidas antropométricas com o 
diagnóstico de Síndrome Metabólica pelo critério IDF 

 

 

CP- Circunferência do pescoço 
CC- Circunferência da cintura 
IMC- Índice de Massa corporal 
RCQ- Relação cintura quadril 
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Figura 8- Curva ROC comparando as medidas antropométricas com o 
diagnóstico de Síndrome Metabólica pelo critério JIS 

 

CP- Circunferência do pescoço 
CC- Circunferência da cintura 
IMC- Índice de Massa corporal 
RCQ- Relação cintura quadril 
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6.7 AVALIAÇÃO DO PONTO DE CORTE DAS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS NA PRESENÇA DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA E 

SÍNDROME METABÓLICA PELOS 3 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

O ponto de corte foi escolhido a partir da menor diferença entre a 

sensibilidade e especificidade. Na tabela 7, têm-se os resultados do ponto de 

corte para CP, CC, IMC e RCQ, de acordo com presença de RI, pelo HOMA-IR. 

No sexo feminino os pontos de corte foram: 33,75cm, 94,30cm, 28,7kg/m² e 0,93, 

respectivamente. Já no masculino foram: 39,40cm, 100,5cm, 28,1kg/m² e 1,01, 

respectivamente. O ponto de corte para as medidas antropométricas foi maior 

comparando com o ponto de corte na presença de SM pelos três critérios.  

Quando se avaliaram os resultados do ponto de corte das medidas 

antropométricas CP, CC, IMC e RCQ para o diagnóstico de SM pelo critério 

NCEP-ATP III, tabela 8, os seguintes resultados no sexo feminino foram 

encontrados: 33,1cm, 92,2cm, 27,8kg/m² e 0,92, respectivamente; e no 

masculino: 39,4cm, 98,8cm, 27,7kg/m² e 1,00, respectivamente. Pelo critério 

diagnóstico IDF, tabela 9, no feminino houve os seguintes pontos de corte: 

32,8cm, 90,8cm, 26,9kg/m² e 0,91, respectivamente; e no masculino: 37,95cm, 

93,65cm, 27,3kg/m² e 0,98, respectivamente. Usando o critério diagnóstico JIS, 

tabela 10, obtiveram-se os seguintes resultados de ponto de corte para o sexo 

feminino: 32,8cm, 89,5cm, 26,3kg/m² e 0,91, respectivamente; e no masculino: 

37,4cm, 93,6cm, 26,2kg/m² e 1,00, respectivamente. 

O menor ponto de corte no sexo feminino para a CP e RCQ foram nos 

critérios IDF e JIS. Na CC e IMC, a menor ponte de corte foi no critério JIS. No 

sexo masculino o menor ponto de corte para a CP e IMC foi pelo critério JIS. A 
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CC apresentou o menor ponto de corte nos critérios IDF e JIS. O menor ponto 

de corte para o RCQ foi no critério IDF. 

Tabela 7 - Ponto de corte das medidas antropométricas pela presença de 
resistência insulínica (HOMA-IR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens. – sensibilidade; Esp. - Especificidade 
CP- Circunferência pescoço 
CC-Circunferência cintura 
IMC- Índice de massa corporal 
RCQ- Relação cintura- quadril 

 
 

Tabela 8 - Ponto de corte das medidas antropométricas para o diagnóstico de 
Síndrome Metabólica pelo critério NCEP-ATP III. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sens. – sensibilidade; Esp. - Especificidade 
CP- Circunferência pescoço 
CC-Circunferência cintura 
IMC- Índice de massa corporal 
RCQ- Relação cintura- quadril 
 

 

Tabela 9 - Ponto de corte das medidas antropométricas para o diagnóstico de 
Síndrome Metabólica pelo critério IDF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens. – sensibilidade; Esp. - Especificidade 
CP- Circunferência pescoço 
CC-Circunferência cintura 
IMC- Índice de massa corporal 
RCQ- Relação cintura- quadril 
 
 
 

 
Feminino Masculino 

 
Ponto corte Sens. 

(IC-95%) 
Espec. 

(IC-95%) 
Ponto corte Sens.  

(IC-95%) 
Espec.  

(IC-95%) 

CP >33,75 66,9 66,9 >39,4 67,3 66 

CC >94,3 68.5 69,6 >100,5 75,5 75,5 

IMC >28,7 67,7 67,3 >28,1 73,5 71,7 

RCQ >0,93 62,9 62,5 >1,01 65,3 66 

 
Feminino Masculino 

 
Ponto corte Sens. 

(IC-95%) 
Espec. 

(IC-95%) 
Ponto corte Sens. 

(IC-95%) 
Espec. 

(IC-95%) 
CP >33,1 63,5 65,5 >39,4 65,5 71,1 

CC >92,2 64,5 64,4 >98,8 79,3 77,8 

IMC >27,8 62,6 63,2 >27,7 70,7 68,9 

RCQ >0,92 57,5 56,3 >1,00 63,8 62,2 

 Feminino Masculino 

 Ponto corte 
Sens. 

(IC-95%) 
Espec. 

(IC-95%) 
Ponto corte 

Sens. 
(IC-95%) 

Espec. 
(IC-95%) 

CP >32,8 66,7 66,1 >37,9 80,0 67,6 

CC >90,8 70,0 69,0 >93,6 100 88,2 

IMC >26,9 67,1 63,2 >27,3 77,1 82,4 

RCQ >0,91 64,6 56,3 >0,98 85,7 79,4 
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Tabela 10 - Ponto de corte das medidas antropométricas para o diagnóstico de 
Síndrome Metabólica pelo critério JIS. 

 

 

 

 

 
Sens. – sensibilidade; Esp. - Especificidade 
CP- Circunferência pescoço 
CC-Circunferência cintura 
IMC- Índice de massa corporal 
RCQ- Relação cintura- quadril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feminino Masculino 

 
Ponto corte Sens. 

(IC-95%) 
Espec. 

(IC-95%) 
Ponto corte Sens. 

(IC-95%) 
Espec. 

(IC-95%) 

CP >32,8 64,5 61,9 >37,4 82,1 57,9 

CC >89,5 64,9 54,8 >93,6 83,3 78,9 

IMC >26,3 69,1 57,1 >26,2 76,2 68,4 

RCQ >0,91 68,4 52,4 >1,00 64,3 78,9 
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7 DISCUSSÃO 

 Nas últimas décadas tem-se observado um aumento na expectativa de 

vida da população mundial e, associado a isso, vem ocorrendo uma maior 

prevalência de doenças crônicas como DM, HAS e dislipidemia. A obesidade, 

hoje considerada uma “pandemia”, também tem se mostrado com uma maior 

prevalência em todas as faixas etárias e especialmente na população idosa 

sendo responsável por diversas doenças, como o câncer, incapacidade física, 

apnéia do sono, gota e as desordens metabólicas incluindo a RI (Grundy, 2005). 

A agregação da RI, dislipidemia, hipertensão e disglicemia caracterizam a SM 

(Rossner, 2001). 

 O diagnóstico de SM per si já identifica um maior risco cardiovascular 

(Brandão et al., 2005), porém, não se sabe qual o critério diagnóstico de SM, 

definidos até o momento, seria o melhor preditor de eventos cardiovasculares. A 

presença da SM aumenta o risco de DM tipo 2 e de todas as causas de 

mortalidade (Lakka, 2002). Diversas condições estão presentes na SM, dentre 

elas a obesidade visceral, resistência insulínica, disfunção endotelial, 

hipertensão arterial e inflamação crônica, importantes fatores de risco 

cardiovascular nessa população. Na presença de obesidade, principalmente 

visceral, identificamos a presença da resistência insulínica com a liberação 

crônica de citocinas inflamatórias, como por exemplo, a IL-6 e o TNF-αlfa 

(Jensen, 2006), importantes na gênese do estado de inflamação crônica e 

evolução para o processo de aterosclerose. Desta forma o diagnóstico de SM na 

população idosa torna-se importante na identificação de indivíduos com risco de 
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doença cardiovascular e corrobora na necessidade de intervenção precoce para 

a conquista do envelhecimento ativo e saudável. 

A prevalência da SM vem aumentando mundialmente em paralelo à 

obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e aumento da 

expectativa de vida. Dependendo do critério utilizado para o diagnóstico e das 

características étnicas e regionais da população, a prevalência da SM pode 

variar de 10% a 84% (Cameron et al., 2004; Kolovou et al., 2007; Desroches & 

Lamarche, 2007, Saad et al., 2014). 

O presente estudo avaliou a prevalência da SM entre três critérios 

diagnósticos na população idosa assistida na atenção primária, sendo 

evidenciado uma maior prevalência com o mais recente critério diagnóstico JIS, 

em comparação com os critérios IDF e NCEP-ATP III. Com os critérios utilizados 

obtivemos os seguintes resultados: JIS (85,9% no sexo feminino e 81,6% no 

masculino), IDF (81,3% no sexo feminino e 67,3% no masculino), e NCEP-ATPIII 

(70,8% no sexo feminino e 56,3% no masculino). Em adultos malasianos (Alkerwi 

et al., 2011), a prevalência da SM foi maior no critério do JIS (43,4%), seguido 

do IDF (37,4%) e NCEP-ATP III (26,5%), semelhante ao nosso estudo. O menor 

ponto de corte para a CC e glicemia em jejum nos dois primeiros critérios 

certamente contribuiu para um maior número de diagnósticos. Isso fica evidente 

com o estudo de Ford et al. (2010) em que utilizaram o critério JIS com ponto de 

corte de CC 102 cm nos homens e 88 cm em mulheres de 60 a 69 anos, sendo 

a prevalência de SM de 59,3% e 55,4% nos homens e mulheres, 

respectivamente, valores inferiores aos encontrados no mesmo estudo quando 

se utilizou medidas de CC menores, 94 cm nos homens e 80 cm nas mulheres, 

67,3% de homens e 57,6% das mulheres com SM. 
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 Em estudo de idosos brasileiros, a prevalência de SM foi de 50,3% e 

56,9% pelos critérios do NCEP-ATPIII e IDF, respectivamente, com maior 

prevalência em mulheres pelos dois critérios (Rigo et al., 2009). No presente 

estudo a prevalência nos três critérios diagnósticos em mulheres também foi 

maior em relação aos homens, 70,8% vs. 56,3% pelo NCEP-ATP III, 81,3% vs. 

67,3 IDF e 85,9% vs 81,6% JIS. Estudo realizado em Macapá (Medeiros, 2009) 

diagnosticou SM em 18,5% pelo critério do NCEP-ATPIII e 38,9% pelo critério 

da IDF nos idosos quilombolas e 34% e 64,3% em idosos não quilombolas, 

respectivamente, com maior prevalência entre as mulheres. Recente revisão de 

Vidigal et al. (2013) na análise de 10 estudos brasileiros de SM, demonstram que 

em 5 estudos a prevalência de SM foi maior nas mulheres.  

A prevalência de SM pelo critério do NCEP-ATP III em idosos italianos 

(Ravaglia et al., 2006) e turcos (Cankurtaran et al., 2006) foi menor em 

comparação com o nosso estudo, assim como o estudo em brasileiros de Nova 

Hamburgo (RS) (Rigo et al., 2009). Diferentes resultados de prevalência da SM 

de acordo com o critério do NCEP-ATP III em comparação com o IDF foram 

observados em estudo brasileiro na cidade de Viçosa (MG) feito em mulheres 

idosas (Paula et al., 2010), com maior prevalência de SM pelo IDF de 45,1% vs 

30,9% no NCEPT-ATP III. Resultados semelhantes foram demonstrados em 

idosos na Finlândia (Saukkonen et al., 2012) e nos chineses (He et al., 2006) 

onde a prevalência de SM pelo critério da IDF foi maior do que pelo NCEP-ATP 

III. Em recente revisão de diversos estudos de prevalência da SM feitos em 

diferentes regiões do mundo, Grundy (2008) mostrou que a prevalência de SM 

em idosos europeus variou de 29,9% a 55% e em idosos asiáticos foi de 15,7% 

pelo critério NCEP-ATP III. Ainda nesta revisão os estudos brasileiros incluídos 
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não foram realizados na população idosa, mas sim em adultos de origem 

japonesa.  A comparação entre estudos populacionais feitos em população idosa 

de outros países (Qiao, 2005; Athyros et al., 2005) e das várias regiões do Brasil, 

demonstra a importância de se realizar estudos regionais, pois os diferentes 

valores de prevalência para a SM encontrados nesses estudos apontam para 

que se valorize mais os aspectos étnicos populacionais e hábitos regionais. Os 

achados demonstram a dificuldade em se ter um critério diagnóstico que seja 

preciso, sensível e específico, e que possa ser útil para avaliar as populações 

em geral ultrapassando as limitações das especificidades regionais. 

Dados da National Health and Nutrition Examination Survey (Ford et al., 

2002; Park et al., 2003) demonstram que a prevalência da SM aumenta com a 

presença de obesidade (60%) e com o envelhecimento (45%) em comparação 

com indivíduos de peso normal (5%) e adultos jovens (20%). O estudo de 

Framingham Heart Study (Wilson et al., 1999) observou em indivíduos de 30 a 

74 anos durante 16 anos, que o aumento de peso ≥ 2,25 kg associava-se ao 

risco de desenvolver SM em 20% para os homens e até 37% para as mulheres. 

Palaniappan et al. (2004) encontraram um aumento no risco de desenvolver SM 

em até 45% naqueles indivíduos que apresentavam a CC 11 cm maior que a CC 

na definição do NCEP-ATP III.  O acúmulo de gordura abdominal que ocorre com 

o envelhecimento, como visto no presente estudo em ambos os gêneros, 

aumenta a CC, importante fator de risco para todas as causas de mortalidade 

(de Hollander et al., 2012). No presente estudo a obesidade abdominal foi o 

componente mais prevalente da SM nas mulheres (90,8%) em comparação aos 

homens (72%). A obesidade abdominal está associada a um elevado risco 

cardiometabólico, responsável pela secreção de várias adipocinas envolvidas na 
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gênese da resistência insulínica, DM, disfunção endotelial e aterosclerose, como 

já mencionado anteriormente. (Wurm & Neumeier, 2007; Wozniak et al., 2009; 

Liu et al., 2011). 

Em estudo de Ponholzer et al.  (2008), observou-se uma alta prevalência 

de SM pelo critério do IDF nas mulheres pós-menopausa de 32,6% vs 8,5% nas 

pré-menopausadas, evidenciando o aumento da prevalência e o risco para SM 

com a idade. Estudo brasileiro em Vitória (ES) (Salaroli et al., 2007), mostrou 

que a prevalência de SM foi de 15,8% na faixa etária de 25 a 34 anos e de 48,3% 

na faixa de 55 a 64 anos. A prevalência da SM em idosos rurais e urbanos no 

Sul do Brasil foi de 65,3% (Rocha, 2009). Os critérios diagnósticos de SM são 

utilizados em estudos epidemiológicos e na prática clínica para identificar os 

indivíduos com elevado risco cardiovascular, entretanto, Athyros et al. (2007) 

observaram que independente do critério utilizado para diagnóstico, o risco do 

desenvolvimento de doença cardiovascular aumenta na presença de SM. Em 

estudo de Saely et al. (2006), o NCEP-ATPIII foi mais preciso em identificar o 

risco para eventos vasculares do que o IDF. Entretanto, He et al. (2006) 

avaliando idosos chineses que apresentavam SM pelo critério do IDF, mas não 

pelo NCEP-ATPIII, demonstraram elevada associação para doença arterial 

coronariana e acidente vascular cerebral. McNeill et al. (2006), acompanhando 

durante 11 anos idosos portadores de SM quanto ao desfecho de doença 

cardiovascular observaram que em ambos os gêneros apresentavam 20 a 30% 

mais chance de evento cardiovascular comparado aos que não tinham SM.  

A população brasileira vem apresentando mudanças socioeconômicas e 

demográficas devido as alterações do estilo de vida, com uma predominância do 
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estilo urbano, sedentarismo e hábitos alimentares irregulares e condenados, que 

desta forma contribuem para uma mudança do perfil metabólico e agravamento 

das condições de saúde pública com aumento do número de indivíduos com 

doenças cardiovasculares e metabólicas. Na população idosa não é diferente e 

nota-se o aumento da obesidade aliado a uma maior prevalência da SM e 

elevado risco cardiometabólico. No Brasil as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por 300.000 óbitos por ano (Sociedade Brasileira de Cardiologia) 

na população de 30 a 69 anos (Viebig et al., 2006; Mansur et al., 2006). 

Com a modificação do perfil antropométrico da população idosa, resultado 

da redução da estatura, declínio da massa livre de gordura e aumento da gordura 

corporal com acúmulo na região abdominal, torna-se necessário a avaliação da 

gordura corporal e sua distribuição, através de índices antropométricos 

adequados. Técnicas mais acuradas de medida da gordura corporal como a TC 

e a ressonância magnética realizam a avaliação da gordura corporal, mas, no 

entanto, tem alto custo e exposição à radiação ionizante, como a TC, limitando 

o seu uso em estudos epidemiológicos na atenção primária. A antropometria é 

um importante método de avaliação da gordura corporal, pois não é invasivo, 

tem baixo custo e fácil aplicabilidade em estudos epidemiológicos e nos serviços 

de atenção primária. O IMC, tradicional índice antropométrico utilizado em vários 

estudos epidemiológicos não é o indicador de adiposidade mais adequado para 

avaliar a obesidade central, em especial na população idosa, visto que as 

alterações que ocorrem nos compartimentos corporais desta população, podem 

comprometer o seu uso. O processo de envelhecimento modifica tanto o 

numerador (peso) quanto o denominador (estatura). Nos adultos jovens a 

obesidade ocorre com aumento da gordura corporal e massa livre de gordura, 
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enquanto que no idoso a diminuição da massa livre de gordura com o aumento 

da gordura corporal pode manter baixo ou normal o IMC. Como resultado o idoso 

apresenta maior proporção de gordura corporal que os adultos jovens, mas com 

o IMC semelhante (Villareal & Apovian, 2005).  

A circunferência abdominal apresenta forte correlação com a obesidade 

visceral e associação com fatores de risco cardiovasculares nos idosos (Snijder 

et al., 2002; Storti et al., 2006), mas não em todos (Harris et al., 2000) e, a 

associação pode variar de acordo com o gênero, etnia, idade e capacidade 

respiratória (Kuk et al., 2005; Snijder et al., 2005). 

Diversos estudos epidemiológicos correlacionaram outros índices 

antropométricos com a obesidade visceral e/ou RI. Dentre estes destacam-se o 

RCQ, IS e DAS. Recente medida antropométrica inovadora tem sido estudada 

na avaliação da distribuição da gordura corporal – a CP. A CP associa-se com 

fatores de risco como a HAS, dislipidemia, hiperuricemia e RI (Preis et al., 2010; 

Stabe et al., 2013; Dai et al., 2016). 

O presente estudo avaliou a correlação das medidas antropométricas e 

avaliação da composição corporal com os fatores de risco cardiovascular e a RI 

nos pacientes idosos assistidos na atenção primária. A CP apresentou 

correlação forte com os indicadores de adiposidade clássicos como o IMC no 

sexo feminino e a CC no sexo masculino. Estudo de Ben-Noun et al. (2001) 

demonstrou que a CP apresentava significativa correlação com o IMC e CC 

similar ao nosso estudo, porém ambos no sexo masculino. Estudo similar em 

adultos brasileiros também demonstrou correlação significativa da CP com IMC 

e CC associando a obesidade e sobrepeso com a CP (Stabe et al., 2013). 
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A CP é uma medida antropométrica prática e simples de obesidade visceral 

ou adiposidade central não apresentando dificuldades em relação ao vestuário, 

distensão abdominal, obesos graves, idosos acamados e com cifose importante. 

Vários estudos sugerem que a gordura subcutânea do pescoço apresenta 

semelhança com a obesidade visceral que está intimamente relacionada aos 

fatores de risco cardiometabólicos (Preis et al., 2010; Küçük et al., 2016). A 

associação da CP com a SM e a RI é atribuída a liberação de ácidos graxos 

livres (AGL) no plasma proveniente do acúmulo gordura localizada no 

compartimento superior do corpo (Jensen et al., 1989). Os AGL estão 

comumente presentes em maior quantidade no plasma na RI e no estresse 

oxidativo, que aliados à hiperglicemia e as citocinas inflamátorias provocam 

inabilidade de funcionamento normal do endotélio vascular, o que facilita o 

processo pró aterosclerótico (Rasouli et al., 2007).  

No presente estudo a CP se correlacionou com a RI estimada pelo HOMA-

IR similar a estudos anteriores (Liang et al., 2013; Wang et al., 2015). Com o 

mesmo valor de ponto de corte do HOMA-IR que utilizamos no presente estudo, 

Stabe et al. (2013) demonstraram, em adultos jovens, que a CP foi a melhor 

medida antropométrica para predizer a RI no sexo feminino assim como foi 

demonstrado no presente estudo em idosos. 

Quanto aos fatores de risco cardiometabólicos da SM, a CP correlacionou-

se positivamente com o TG e negativamente com o HDL-colesterol, similar a 

estudos anteriores (Li et al., 2014; Joshipura et al., 2016; Dai et al., 2016) 

Eickemberg et al. (2013) utilizando a BIA para quantificar a gordura corporal 

em comparação com o método padrão ouro – tomografia computadorizada -, em 
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adultos e idosos, concluiu que a BIA é capaz de predizer a GV nos dois grupos 

etários. No presente estudo a CP correlacionou-se positivamente com a GV 

semelhante aos estudos de Preis et al. (2010) e Li et al. (2014).  Interessante 

estudo de Framingham Heart Study demonstrou que a CP se associou a RI, 

hipertensão e dislipidemia independente da GV (Dai et al., 2016). 

Limitações 

O presente apresenta limitações, como o fato de ser um estudo transversal 

e a amostra de conveniência pequena, selecionada em ambulatório de idosos 

atendidos na atenção primária. Os dados não podem ser extrapolados para 

outras populações, mesmo no Brasil, país continental, onde os indivíduos 

apresentam características próprias quanto a etnia, cultura e aspectos sociais. 

Estudos posteriores longitudinais serão necessários para identificar de forma 

mais precisa a correlação da RI com os fatores de risco cardiovascular numa 

amostra maior da população brasileira. 
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8 CONCLUSÕES 

- Na população idosa avaliada, o sexo masculino apresentou maiores 

valores dos indicadores de obesidade central como a CC, CP e RCQ.  As 

mulheres apresentaram elevado %GC e maior CQ para o gênero. 

- A prevalência da SM foi elevada na população idosa estudada, 

especialmente pelo critério diagnóstico JIS. 

-  A CP demonstrou ser uma medida antropométrica de obesidade central 

e preditora de RI, importante fator de risco cardiovascular, que pode ser utilizada 

em associação com a CC na avaliação de risco cardiovascular de idosos 

assistidos na atenção primária.   
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9 PERSPECTIVAS  

 Considerando o crescente aumento da população idosa, um grupo de risco 

para mortalidade e morbidade cardiovascular, torna-se importante identificar na 

atenção primária indivíduos com maior risco cardiovascular, através de medidas 

antropométricas simples e práticas, desta forma viabilizando ações pertinentes 

de políticas públicas e adequadas na atenção à saúde do idoso. É nesse 

aspecto, que medidas antropométricas como a CP surgem como ferramenta 

importante no acompanhamento desses indivíduos. 
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ANEXO I – Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do Projeto: Avaliação do perfil metabólico e antropométrico de idosos 
atendidos na Fundação Municipal de Saúde de Niterói 

Pesquisador Responsável: Maria Auxiliadora Nogueira Saad 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Fundação Municipal de Saúde  
de Niterói 
Telefones para contato: (21) 26136090 - (21)81346545 
Nome:____________________________________________________________  
Idade: __________ anos     R.G. __________________________ 
Responsável legal______________________________________________  
R.G. Responsável legal: _________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 
“Avaliação do perfil metabólico e antropométrico de idosos atendidos na Fundação 
Municipal de Saúde de Niterói” de responsabilidade da pesquisadora Maria Auxiliadora 
Nogueira Saad. O objetivo deste estudo é identificar a prevalência de obesidade central, 
hipertensão arterial, alterações na glicose e colesterol que constituem a Síndrome 
Metabólica. A presença da Síndrome Metabólica aumenta com a idade e contribui para 
o aumento da incidência de Diabetes Mellitus tipo 2 e doença cardiovascular. 

O diagnóstico, tratamento e prevenção destes fatores de risco diminuem o risco 
de doença cardiovascular (infarto e acidente vascular cerebral) e melhora a qualidade 
de vida. O estudo será realizado inicialmente com entrevista individual, conhecimento 
da pesquisa e assinatura do termo de consentimento. O voluntário será informado e 
agendado para posterior data onde será realizada a medida de pressão arterial, altura, 
peso corporal e gordura corporal. As medidas de gordura corporal serão realizadas com 
a fita métrica e o aparelho de bioimpedância sem risco para o paciente. A pesquisadora 
informará ao paciente sobre a necessidade de fazer o exame de sangue após jejum de 
12 horas para medir a glicose, colesterol, triglicerídeos, insulina e exames da tireoide. 

Não haverá nenhum tipo de desconforto ou constrangimento durante o 
desenvolvimento da pesquisa. Caso venha ocorrer, fica assegurada a liberdade do 
participante para abandonar a pesquisa em qualquer etapa do seu desenvolvimento. 
Em qualquer momento poderei solicitar novas informações ou dúvidas e modificar minha 
decisão se assim eu desejar. É assegurada a privacidade de todas as informações que 
serão colhidas dos participantes. As informações obtidas serão mantidas em sigilo, 
sendo utilizada, somente para o desenvolvimento da pesquisa. 

Eu, ________________________________________________________ 
RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ____ de _________ de _____ 

______________________________________________ 

Nome do paciente e assinatura ou o seu responsável legal 
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ANEXO III – Ficha de dados sociodemográficos e antropométricos 

Ficha de Identificação 

A-INFORMACÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. Iniciais: ______ 2. No- _____  3. Idade: _____ Tel. contato: ______________ 

4. Peso referido: _________5. Altura referida: ________6. Sexo: 1(  ) Masculino2(  ) Feminino 

7. Data de nascimento: ______________ 

8. Estado civil: 1( )Solteiro(a) 2(  )Casado(a) 3(  )Viúvo(a)4(  )Divorciado(a) 

09. Aposentado: 1(  ) sim 0(  ) não 

10. Atividade atual: ______________________11. Atividade anterior: ________________   

B-DADOS SOCIOECONOMICOS E CULTURAIS E COMPOSICAO FAMILIAR 

12. Tem convenio saúde (Plano de Saúde): 1(    )sim Qual:____________ 0(  ) não. 

13. Nível de escolaridade 

1(  )Primário completo 2(  )Primário Incompleto 3(  )Fundamental completo 4(  )Fundamental 

incompleto 5 (   )Superior completo 6 (  ) Superior incompleto 7(   ) Analfabeto 

Moradia:   (  )própria    (  ) alugada   (  )outros    Qual ________________ 

Renda           sem renda 

Número de filhos: ______________número de filhos vivos: ______________ 

Com quem vive: 0 (  )com cônjuge 1(  ) com filhos 2(  ) sozinho  3(  )outros_________ 

C- INDICADORES DE SAÚDE 

14. Percepção da saúde 1(  ) muito boa2(  )regular3(  )ruim4(  )muito ruim 

15. Esteve acamado nas duas últimas semanas 1(  )sim 0(  )não 

16. Procura por atendimento médico nas duas últimas semanas: 

1(  )procurou  e foi atendido 2(  )procurou e não foi atendido3(  )não procurou4(  ) sem 

informação 

17. Número de consultas medicas nos últimos doze meses 0(  ) 0  1(  )1  2(  ) 2  3(  ) mais de 3 

18. Número de internações hospitalares nos últimos doze meses 0(  ) 0 1(  ) 1  2(  ) 2 3(  ) mais 

de 3 

Tabagismo1(  ) sim  0(  ) não  Etilismo 1(   ) sim0 (  )  não 
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D-PERFIL DE PATOLOGIAS 

Algum médico lhe diagnosticou ou lhe disse que você tem ou teve: 

19. Diabetes   1( )sim0( ) não              31.Ulcera ou gastrite  1( )sim0( )não  

20. Hipertensão  1( )sim0 ( ) não         32.Constipação (prisão de ventre)1 ( )sim0( )não 

21. Osteoporose/0steopenia1( )sim0 ( ) não 33.Neoplasia (câncer) Qual 1( )sim0( )não 

22 .Dislipidemia(colesterol alto)1( )sim0 ( )não     34.Alergia Qual   1( )sim0( )não 

23. Angina  1( )sim0 ( )não              35.Trombose ou varizes 1( )sim0( )não 

24. Infarto do miocárdio 1( )sim0 ( )não              36.Fraturas   1( )sim0( )não 

25. Derrame  1( )sim 0( )não              37.Insuf.Cardíaca                     1 ( )sim0( )não 

26. Enfisema Pulmonar 1( )sim 0( )não              38.Cirurgias   1( )sim0( )não 

27. Asma/ Bronquite 1( )sim0 ( )não              39.Qtas vezes teve gripe este ano? 

28.Artrite/Doenças Reumáticas1( )sim0 ( )não     40.Vacina para gripe este ano 1( )sim0( )não 

Artrose 

29. Depressão  1( )sim 0( )não              41.Outra doença(Tireoide?) 1( )sim0( )não 

30. Outras doenças psiquiátricas.1( )sim0( )não 

Qual?  

E - Drogas em uso: 

 

 

 

 

 

 

Atividade Física: 0(   ) não 1(   )sim Quantas vezes na semana? _____. Quanto tempo? 

______anos   Quantas horas ou minutos___________ 

Até 01 ano: 

De 1 ano a 3 anos:  

Acima de 3 anos: 
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Nome: _______________________________________Idade: ___ Data: ___ 

Número prontuário: _______                                      

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso Corporal:        Estatura: 

PA: 1-________ e    2-___________                                                                

Perímetros corporais (cm) 

Local da 
Medida 

1 2 Média Local da 
Medida 

1 2 Média 

PESCOÇO    COXA    
CINTURA    BRAÇO    
QUADRIL    DAS    
PERÍMETRO DA 
PANTURILHA 

       

 

 

Medidas de Bioimpedância: 

 

Reatância Ω: 

Resistência Ω: 

 

 

 

Avaliador: 

 

 

 

 


