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Avaliação Nutricional de Adolescentes

Gloria Valeria da Veiga e Rosely Sichieri

A

adolescência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a faixa etária compreendida entre 10 e 19 anos (WHO, 1995). Caracteriza-se por intenso crescimento e desenvolvimento e por alterações
morfológicas e fisiológicas complexas, nas quais a nutrição desempenha um importante papel. Durante a adolescência, o indivíduo adquire 25% de sua estatura final e 50% do seu peso definitivo (Heald, 1979).
Os adolescentes podem ser considerados um grupo de risco nutricional por diversas razões, destacando-se
a inadequação da dieta no tocante ao aumento das necessidades energéticas e de nutrientes para atender à demanda do crescimento. Há muitas evidências de que os adolescentes concentram suas escolhas em alimentos de alta
densidade energética, porém pobres em nutrientes (Hunag et al., 1994; Watt & Sheiham, 1996; Andrade, Pereira
& Sichieri, 2003) incentivados por propagandas e modismos que estimulam o consumo de tais alimentos
(Zaida, 1992). Esses hábitos podem contribuir tanto para o baixo peso e desnutrição quanto para o excesso
de peso e obesidade, assim como para o aparecimento precoce de alterações metabólicas associadas ao excesso
de gordura corporal.
Nesse contexto, a avaliação do estado nutricional de adolescentes tem uma importância fundamental para
a detecção precoce de distúrbios nutricionais.

Crescimento e Maturação Sexual
Os requerimentos nutricionais na adolescência estão diretamente relacionados com composição corporal,
atividade física, sexo e estágio puberal. Em função da aceleração rápida no crescimento, os adolescentes têm suas
necessidades de energia, proteínas e carboidratos aumentadas, assim como de minerais como ferro, cobre, cálcio
e zinco, em decorrência do aumento da massa muscular, expansão do volume sangüíneo e aumento da massa
óssea (Eisenstein, 1995).
O processo de crescimento e desenvolvimento na adolescência tem três etapas distintas: a) Fase de início de
estirão de crescimento que, geralmente, começa entre 10 e 13 anos nas meninas e entre 12 e 15 anos nos meninos;
b) Fase de pico máximo de crescimento, com duração média de 24 a 36 meses, em que o ganho em estatura chega
a atingir, aproximadamente, 8 a 9 cm por ano nas meninas e cerca de 10 cm por ano nos meninos; c) Fase de
desaceleração de crescimento, em que pode ocorrer ainda um incremento de 5 a 8 cm na estatura (Eisenstein,
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1995). Após a fase de pico máximo de crescimento, o ganho em estatura ainda pode continuar, em média,
até os 17 anos de idade nas meninas e até 21 anos nos meninos (Bianculli, 1985).
Há grandes variações entre indivíduos (Duarte, 1993) e entre populações (Eveleth, 1986) quanto ao desenvolvimento puberal. Indivíduos da mesma idade podem estar em fase diferente de crescimento e, conseqüentemente, de ganho de peso e estatura. Dessa forma, os índices antropométricos que são associados à idade, tais
como peso-para-idade (P/I) e estatura-para-idade (E/I), tão comumente utilizados para avaliar crianças menores
de 10 anos, são de mais difícil interpretação nesta faixa etária. A maturação sexual, representada pelo desenvolvimento das gônadas, dos órgãos reprodutores e dos caracteres sexuais secundários, torna-se de fundamental importância na avaliação do crescimento, desenvolvimento e estado nutricional do adolescente (Colli, 1989).
A avaliação da maturação sexual pode ser feita com base nas pranchas de Tanner (1962), que indicam cinco
estágios de desenvolvimento de mamas (M1 a M5) e de pêlos pubianos para o sexo feminino, e de genitália (G1
a G5) externa e de pêlos pubianos para o sexo masculino. A descrição detalhada de cada um desses estágios, com
ilustração fotográfica, pode ser encontrada em Colli, Coates & Guimarães (1993). No estágio M1, fase de préadolescência, ocorre elevação das papilas mamárias; em M2, a mama já aparece como uma pequena elevação sem
separação dos contornos; e de M3 a M5, ocorre aumento da mama e definição dos contornos da aréola e papilas.
Para o desenvolvimento masculino, o estágio G1 corresponde a uma genitália infantil; em G2, há aumento do
escroto e dos testículos, sem aumento do pênis, e em G3 já ocorre aumento do pênis. Para o sexo feminino, o
marcador do estirão do crescimento é a fase M2, que é o aparecimento da mama, e para o sexo masculino o
marcador inicial é o aumento da genitália (G3).
A OMS recomenda a utilização de dois eventos de maturação sexual para cada sexo: um como marcador do
início do estirão do crescimento (M2 para meninas e G3 para meninos), e outro como indicador de que a
velocidade máxima de crescimento já ocorreu (menarca para as meninas e voz adulta para meninos) (WHO,
1995). Com base nesse critério, é possível observar os diferentes estágios (Quadro 1).
Quadro 1 – Estágios de desenvolvimento segundo sexo
Sexo masculino
Voz adulta

Estágio G3
Sim

Não

Sim

Pós-pubescente: completou a maior parte do crescimento.

Não costuma acontecer.

Não

Pubescente: iniciou, mas não completou o estirão.

Pré-pubescente: não iniciou o estirão.

Sexo feminino
Menarca

Estágio M2
Sim

Não

Sim

Pós-pubescente: completou a maior parte do crescimento.

Não costuma acontecer.

Não

Pubescente: iniciou, mas não completou o estirão.

Pré-pubescente: não iniciou o estirão.

Fonte: WHO (1995).

A idade da menarca é um marcador importante da desaceleração do crescimento para as meninas. Esse
evento ocorre, geralmente, de 12 a 18 meses após o início do estirão de crescimento (WHO, 1995, 2006). Para
os meninos, a identificação da voz do adolescente como marcador de fase de desaceleração do crescimento é
muito subjetiva e pode implicar erro de classificação.
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Há grande variação na média da idade da menarca entre populações, que pode variar de 12,5 anos em
países desenvolvidos a 15 anos ou mais em países menos desenvolvidos (Becker, 1993). Entre os vários fatores
que podem estar envolvidos nessa variação, o estado nutricional é considerado o mais importante (Bongaarts &
Cohen, 1998). Crianças mais bem-nutridas apresentam idade da menarca mais precoce do que aquelas com
desnutrição, e uma gradual redução na idade da menarca tem sido observada com as melhoras progressivas nas
condições socioeconômicas e nutricionais nos últimos duzentos anos em sociedade ocidentais (WHO, 2006).
No Brasil, a idade média da menarca é de 13,2 anos, segundo a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição –
PNSN (Inan, 1990).
Em estudos epidemiológicos, a avaliação física para identificação do estágio de maturação sexual nem
sempre é viável, pois exige profissional devidamente capacitado (geralmente médico) e ambiente reservado e
apropriado. A auto-avaliação é uma alternativa que já foi validada em adolescentes norte-americanos, franceses e
brasileiros, em estudos que mostraram uma boa correlação (r ~ 0,80) entre a auto-avaliação e aquela realizada por
profissional qualificado (Duarte, 1993; Saito, 1993).

Dificuldades na Interpretação dos Índices
e Indicadores Antropométricos
O método antropométrico, principalmente os índices que associam as medidas de peso e estatura, tem sido
o mais usado em estudos populacionais de avaliação nutricional em todas as faixas etárias. Nas fases de crescimento, a antropometria tem uma importância fundamental, já que o crescimento físico e a maturação sexual dependem, principalmente, de condições nutricionais ótimas. Entretanto, em virtude da variabilidade individual no
processo de crescimento na adolescência, independentemente da idade cronológica, a interpretação das relações
entre as medidas corporais nesta faixa etária é bem mais complexa do que quando usadas para avaliação de
crianças.
A dificuldade se inicia na construção de curvas de valores de referência para os índices, como, por exemplo, o
peso-para-estatura (P/E), amplamente utilizado para crianças, já que o peso vai variar em função do estágio de
maturação sexual, e não apenas da estatura do adolescente. Em 1997, o National Center for Health and Statistics
(NCHS) publicou as distribuições de percentis da população americana para os índices antropométricos E/I e P/I
para meninos e meninas de 1 mês a 18 anos. No entanto, não existem os valores de P/E para meninas e meninos com
estatura acima de 137 cm e 145 cm, respectivamente, a fim de evitar o risco de incluir dados de peso e estatura de
crianças pubescentes, que sofrem acentuadas mudanças das proporções corporais (Hamill et al., 1979).
Posteriormente, o Center for Disease Control – CDC (Kuczmarsky et al., 2000) divulgou as novas curvas,
também da população americana, com distribuição de valores para P/I e E/I até 20 anos, e para o índice P/E
apenas para crianças até 120 cm.
Em adolescentes, a apreciação do índice P/E associado à avaliação de maturação sexual é particularmente
importante, visto que adolescentes da mesma idade podem apresentar estaturas diferentes e o seu peso deve estar
proporcional à estatura atingida, e não à idade propriamente dita. Dessa forma, o uso das curvas de P/I tem
pouca validade porque ignora a contribuição da estatura (Himes & Dietz, 1994). O P/I pode sugerir um déficit
ponderal nem sempre verdadeiro para aqueles adolescentes que são baixos para a idade e também se encontram
em percentis baixos de P/I, mas com peso proporcional para sua estatura. Em contrapartida, naqueles que alcançam os percentis mais altos de estatura o P/I pode superestimar o excesso de peso.
Particularmente para avaliação de obesidade, o índice P/E seria o mais adequado, pois apresenta maior
correlação com a porcentagem de gordura corporal do que o P/I (Roche, 1984), mas a ausência da distribuição
destes valores nas referências internacionais dificulta a utilização daquele índice para estudos epidemiológicos.
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Vantagens e Limitações do Índice de Massa Corporal
e Critérios para Diagnóstico de Excesso de Peso e Baixo Peso
A falta de curvas de referência de valores de P/E e a reconhecida importância de avaliar a relação destas
medidas na adolescência motivaram os estudos sobre a aplicabilidade dos diferentes índices de peso e estatura
nesta faixa etária. O Índice de Massa Corporal (IMC) referente à relação do peso em kg dividido pelo quadrado
da estatura em metro é um dos índices mais populares na avaliação nutricional de adultos, por apresentar uma
boa correlação com o peso (valores de r geralmente superiores a 0,80) e uma baixa correlação com a estatura
(geralmente r em torno de 0,10) (Anjos, 1992). Vários estudos demonstraram que, também na adolescência, o
IMC apresenta uma boa correlação com outras medidas mais específicas de adiposidade (Lazarus et al., 1996;
Ellis, Abrams & Wong, 1999). Em 1994, nos Estados Unidos, um comitê de especialistas (Expert Committee on
Clinical Guidelines for Overweight in Adolescent Preventive Services) sugeriu que valores específicos de IMC, de
acordo com a idade e sexo, fossem usados como critério para triagem de adolescentes com sobrepeso (Himes &
Dietz, 1994). Além da alta correlação com a gordura subcutânea e total nesta faixa etária, o fato de ser este
um índice fácil de calcular, ter referência para comparações e ainda permitir a continuidade do critério usado
para avaliação de adultos foi razão adicional para essa escolha.
Posteriormente, a OMS (WHO, 1995) endossou a proposta do comitê americano, e em 1997 uma forçatarefa criada nos Estados Unidos, a International Obesity Task Force (IOTF), indicou o IMC como a medida mais
razoável para fins de comparação de estudos internacionais sobre prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes (Bellizzi & Dietz, 1999). Apesar dessas recomendações, o uso do IMC em adolescentes ainda é um tema
bastante controverso. Algumas limitações do índice sugerem cautela no seu uso. A massa corporal, estimada pelo
IMC, por exemplo, avalia, além da gordura corporal, a massa livre de gordura, que é muito maior nos meninos.
A compleição corporal e o comprimento relativo das pernas em relação ao tronco também interferem neste
índice (Garn, Leonard & Hawthoene, 1986), o que limita a sua interpretação para avaliar obesidade. O IMC não
reflete as grandes mudanças na composição corporal que ocorrem na adolescência, com maior acúmulo de gordura nas meninas e de massa muscular nos meninos (Anjos, 1992). Os resultados obtidos em 1.540 adolescentes
estudantes de uma escola privada de Niterói, Rio de Janeiro, refletem claramente esse fenômeno, pois verificouse que a média de IMC aumentou de 19,5 kg/m2 para 22,6 kg/m2 em meninos, e de 18,1 kg/m2 para 21,0 kg/m2
para meninas dos 10 aos 17 anos, ao passo que a média de gordura corporal, avaliada pela bioimpedância elétrica,
aumentou de 21,1% para 28,3% nas meninas e reduziu-se de 17,1% para 16,2% nos meninos (Veiga, Dias &
Anjos, 2001).
Adicionalmente, a correlação do IMC com a estatura, apesar de baixa, é significativa durante a adolescência
(Fung et al., 1990), o que consiste em outra limitação para o uso deste índice na fase de crescimento, já que
variará não apenas em função de ganho de massa e gordura corporal, mas também em função do ganho em
estatura. A escolha da melhor referência e dos pontos de corte para indicar adolescentes com excesso ou déficit de
gordura corporal e que indiquem riscos à saúde ainda está em discussão.
A referência proposta pelo comitê americano de especialistas (Himes & Dietz, 1994) e adotada pela OMS
(WHO, 1995) foi a curva de valores de percentis de IMC apresentada por Must, Dallal e Dietz (1991) a partir de
dados do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I, 1971-74). Com base nessa curva, o
comitê adotou os percentis 85 e 95 como pontos de corte para classificar ‘risco de sobrepeso’ e ‘sobrepeso’,
respectivamente, tomando o cuidado de não classificar obesidade apenas com base em um índice de peso e
estatura. A OMS propôs classificar como obesos os adolescentes que apresentassem, simultaneamente, IMC
acima do P 85 e valores de dobras cutâneas tricipital e subescapular acima do percentil 90 da curva de percentis
de jovens americanos (Johnson et al., 1981). Como nem sempre a avaliação de dobras cutâneas é viável em
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estudos epidemiológicos ou na prática clínica, de modo geral utiliza-se o valor acima do percentil 95 como
critério para classificar obesidade.
Em 2000, foram divulgadas as curvas de crescimento revisadas pelo Center for Disease Control and
Prevention – CDC (Kuczmarsky et al., 2000), nas quais foi incluída a curva de percentis de IMC para idade de
2 a 20 anos, com ampliação dos estudos populacionais que serviram de base de dados (NHANES II, 1976-80 e
NHANES III, 1988-94). Essa referência tem sido amplamente utilizada em estudos epidemiológicos de avaliação nutricional de adolescentes.
Devido à elevada prevalência de obesidade nos Estados Unidos, os valores de IMC nos percentis 85 e 95
são muito altos, e a utilização de jovens americanos como referência pode subestimar a extensão do problema em
países onde a prevalência é mais baixa. Por exemplo, o valor de IMC no percentil 95 de adolescentes brasileiros do
sexo masculino entre 17 e 18 anos é, aproximadamente, 25 kg/m2, e para os americanos é 31 kg/m2 (Anjos,
Castro & Veiga, 1998). Isto significa que só consideraríamos com obesidade os adolescentes que atingissem
valores de IMC acima de 31 kg/m2, subestimando a prevalência do problema na nossa população, como confirmado em estudantes de escolas privadas (Veiga, Dias & Anjos, 2001) e de escolas públicas (Vieira et al., 2006).
Entre os meninos, essas diferenças chegaram a atingir 20 pontos percentuais (Veiga, Dias & Anjos, 2001) e foram
bem menores entre as meninas (em torno de 4 a 8%), indicando que os valores de IMC nos percentis mais altos
das meninas brasileiras já estão próximos e quase tão altos quanto os das americanas.
A classificação de baixo peso não implicaria grandes diferenças, considerando que os valores de IMC nos
percentis mais baixos (P 5) são bem semelhantes entre jovens brasileiros e americanos (Anjos, Castro & Veiga,
1998). Conclusão similar foi obtida no estudo de Conde e Monteiro (2006) com base nos dados da Pesquisa
Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN).
É questionável ainda utilizar como referência para países em desenvolvimento valores de IMC de populações cujos jovens alcançaram seu potencial genético de crescimento. Nos países menos desenvolvidos, a baixa
estatura, como conseqüência de agravos nutricionais pregressos, pode estar associada à maior gordura corporal
(Sichieri, Siqueira & Moura, 2000). Adicionalmente, as diferenças étnicas na distribuição e acúmulo de gordura
corporal e no momento de início e velocidade do processo de maturação sexual também são fatores limitantes na
internacionalização da referência americana e de pontos de corte uniformes de IMC para classificar indivíduos
segundo estado nutricional (Malina & Katzmarzyk, 1999).
A IOTF recomendou a elaboração de curva de valores de IMC baseadas em dados de outros países e a
utilização de pontos de corte para a classificação de sobrepeso e obesidade em adolescentes que fossem correspondentes aos valores associados com morbidade utilizados para adultos (Bellizzi & Dietz, 1999).
Cole e colaboradores (2000) divulgaram a curva baseada em dados populacionais obtidos em estudos
realizados em seis países (Brasil, Reino Unido, Hong-Kong, Holanda, Singapura e Estados Unidos). Nesta proposta, com base em um critério estatístico, determinou-se, para cada sexo e idade entre 2 a 18 anos, qual o valor
de IMC que corresponderia ao IMC de 25 kg/m2 (para identificar sobrepeso) e 30 kg/m2 (para identificar obesidade) aos 18 anos de idade. Há perspectiva de que esta seja uma alternativa mais válida para comparações
internacionais e menos influenciada pelas variações nos pontos de corte estritamente estatísticos, que podem
ocorrer em função das alterações de peso na população de referência e das diferenças na prevalência de obesidade
em cada país. Apesar de bastante atraente, essa proposta, que tem sido referida como “internacional”, ainda
carece de estudos de avaliação de desempenho, já que as populações utilizadas na sua construção ainda não
representam a população mundial e não se sabe se os valores associados à morbidade em adultos terão o mesmo
significado de risco para crianças e adolescentes. Conde e Monteiro (2006) elaboraram curvas brasileiras do IMC
de crianças e adolescentes com base nos dados da PNSN, utilizando metodologia similar à utilizada por Cole e
colaboradores (2000), e os valores para sobrepeso são aproximadamente uma unidade de IMC menores do que
na curva internacional.
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Também com base nos dados da PNSN realizada em 1989, Anjos, Castro e Veiga (1998) divulgaram
curvas segundo percentis de IMC para cada idade e sexo da população brasileira de 0 a 25 anos.
Na Tabela 1 são apresentados os valores de IMC nos percentis 85 e 95, segundo as duas referências americanas – Must, Dalal & Dietz, 1991; CDC –, uma curva brasileira – Anjos, Castro & Veiga, 1998 – e valores
correspondentes ao IMC 25 kg/m2 e 30 kg/m2 aos 18 anos, segundo a referência “internacional” – Cole et al.,
2000. Verifica-se que nas duas referências americanas os valores são semelhantes em ambos os sexos e não se
diferenciam muito da referência internacional, embora esta tenha uma tendência a valores mais elevados, principalmente nos mais jovens. Os valores de IMC da população brasileira são sempre mais baixos.
Tabela 1 – Valores de IMC (kg/m2) nos percentis (P) 85 e 95, segundo duas referências americanas e uma
curva brasileira e correspondentes ao IMC 25 kg/m2 e 30 kg/m2 aos 18 anos, segundo referência internacional
Sobrepeso1
Idade

Must, Dallal
& Dietz

CDC
US

Cole et al.

Obesidade2
Anjos,
Castro &
Veiga

Must, Dallal
& Dietz

Masculino

CDC
US

Cole et al.

Anjos,
Castro &
Veiga

Masculino

10

1 9 ,6

1 9 ,4

1 9 ,8

1 8 ,0

2 2 ,6

2 2 ,2

2 4 ,0

2 0 ,0

11

2 2 ,4

2 0 ,2

2 0 ,5

1 8 ,7

2 3 ,7

2 3 ,2

2 5 ,1

2 1 ,3

12

2 1 ,1

2 1 ,0

2 1 ,2

1 9 ,1

2 4 ,9

2 4 ,2

2 6 ,0

2 2 ,0

13

2 1 ,9

2 1 ,9

2 1 ,9

2 0 ,1

2 5 ,9

2 5 ,2

2 6 ,8

2 1 ,9

14

2 2 ,8

2 2 ,6

2 2 ,6

2 0 ,8

2 6 ,9

2 6 ,0

2 7 ,6

2 2 ,4

15

2 3 ,6

2 3 ,5

2 3 ,3

2 1 ,7

2 7 ,8

2 6 ,8

2 8 ,3

2 3 ,8

16

2 4 ,5

2 4 ,2

2 3 ,9

2 2 ,5

2 8 ,5

2 7 ,6

2 8 ,9

2 4 ,1

17

2 5 ,3

2 4 ,9

2 4 ,4

2 2 ,6

2 9 ,3

2 8 ,3

2 9 ,4

2 4 ,3

18

2 5 ,9

2 5 ,7

2 5 ,0

2 3 ,3

3 0 ,0

2 9 ,0

3 0 ,0

2 5 ,1

Feminino

Feminino

10

2 0 ,2

2 0 ,0

1 9 ,9

1 8 ,6

2 3 ,2

2 3 ,0

2 4 ,1

2 1 ,0

11

2 1 ,2

2 0 ,9

2 0 ,7

1 9 ,8

2 4 ,6

2 4 ,1

2 5 ,4

2 2 ,8

12

2 2 ,2

2 1 ,7

2 1 ,7

2 0 ,9

2 6 ,0

2 5 ,3

2 6 ,7

2 3 ,4

13

2 3 ,1

2 2 ,6

2 2 ,6

2 2 ,2

2 7 ,1

2 6 ,3

2 7 ,7

2 4 ,3

14

2 3 ,9

2 3 ,4

2 3 ,3

2 3 ,3

2 8 ,0

2 7 ,3

2 8 ,6

2 6 ,0

15

2 4 ,3

2 4 ,0

2 3 ,9

2 3 ,6

2 8 ,5

2 8 ,1

2 9 ,1

2 6 ,0

16

2 4 ,7

2 2 ,7

2 4 ,4

2 4 ,3

2 9 ,1

2 8 ,9

2 9 ,4

2 6 ,6

17

2 5 ,2

2 5 ,2

2 4 ,7

2 4 ,6

2 9 ,7

2 9 ,6

2 9 ,7

2 7 ,7

18

2 5 ,6

2 5 ,7

2 5 ,0

2 4 ,6

3 0 ,2

3 0 ,3

3 0 ,0

2 8 ,2

1 - Correspondente ao P 85 para Must, Dallal e Dietz (1991), CDC (Kuczmarsky et al., 2000) e Anjos, Castro e Veiga
(1998) e ao valor de referência de Cole e colaboradores (2000) equivalente ao IMC 25 kg/m2 para adulto.
2 - Correspondente ao P 95 para Must, Dallal e Dietz (1991), CDC (Kuczmarsky et al., 2000) e Anjos, Castro e Veiga
(1998) e ao valor de referência de Cole e colaboradores (2000) equivalente ao IMC 30 kg/m2 para adulto.
Fonte: Veiga et al. (2004).
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Como seria de esperar, variações nos pontos de corte de cada referência influenciam nos valores de prevalências
de sobrepeso e obesidade. Em jovens americanos, as estimativas geradas com o uso da referência de Cole e
colaboradores (2000) foram mais baixas do que aquelas observadas com o uso da curva do CDC, principalmente
nos mais jovens (Flegal et al., 2001). O mesmo ocorreu em estudo com dados populacionais de crianças de 6 a 18
anos da China, Rússia e Estados Unidos, onde foram comparadas as prevalências obtidas com a utilização das
referências de Cole e colaboradores (2000) e de Must, Dallal e Dietz (1991). Nesse estudo, embora a concordância entre as duas classificações tenha sido excelente (estatística Kappa > 0,8), principalmente para os adolescentes
(Wang & Wang, 2000), as prevalências utilizando a referência de Cole e colaboradores (2000) foram menores do
que quando se usou a referência do CDC. Em contrapartida, em adolescentes estudantes de escolas públicas de
Niterói, Rio de Janeiro, principalmente naqueles acima de 16 anos, as prevalências utilizando a referência de Cole
e colaboradores (2000) foram maiores do que quando se usou a referência do CDC (Vieira et al., 2006).
O desempenho do IMC para identificar adolescentes com excesso de gordura corporal tem sido também
investigado comparando-se os critérios propostos de classificação de sobrepeso e obesidade com medidas específicas de gordura corporal. Uma revisão detalhada sobre esses estudos foi publicada anteriormente por Veiga e
colaboradores (2004). De modo geral, os estudos demonstraram alta especificidade e baixa sensibilidade, independentemente dos pontos de corte de IMC testados. Entretanto, os pontos de corte obtidos com base em curva
nacional e na própria população estudada são mais sensíveis do que os valores das referências americanas e da
chamada “internacional” (Vieira et al., 2006).
Apesar das limitações, o IMC continua sendo usado como um bom indicador de gordura corporal em
adolescentes, e a utilização de pontos de corte de IMC mais baixos gerados da distribuição de valores nacionais
pode resultar em maior acurácia na identificação de jovens em risco de obesidade. A baixa sensibilidade dos
pontos de corte das referências americanas e “internacional”, as quais chegam a identificar até 60% de adolescentes com excesso de gordura corporal como eutróficos (Vieira et al., 2006), pode retardar a busca de medidas
preventivas efetivas.
Adicionalmente, é importante que os estudos de validação do IMC como índice de obesidade investiguem
a sua capacidade de predizer riscos presentes e futuros para a saúde. Apesar das evidências da associação entre
valores elevados de IMC com alterações metabólicas de risco para doenças cardiovasculares (Ronnemaa et al.,
1991; Steinberger et al., 1995; Teixeira et al., 2001; Oliveira, Veiga & Sichieri, 2001; Coronelli & Moura, 2003)
e diabetes mellitus (Pinhas-Hamiel et al.,1996; ADA, 2000), estabelecer pontos de corte que levem em conta tal
associação é difícil nesta faixa etária em que a morbidade não é ainda tão freqüente.
O uso do IMC para investigação de baixo peso tem sido pouco explorado na literatura. A OMS propõe o
percentil 5 da referência de Must, Dallal e Dietz (1991) como critério para definição de magreza (WHO, 1995).
Considerando-se ainda a questão do déficit de crescimento em função de condições ambientais adversas que podem
comprometer a estatura do indivíduo, a avaliação do índice E/I também tem sido recomendada para esta faixa
etária, e proposto o percentil 3 ou valores abaixo de - 2 z-escore da curva de referência (NCHS) como ponto de corte
para classificação de déficit de estatura (WHO, 1995). As curvas revisadas do CDC têm sido as mais utilizadas.

Epidemiologia das Alterações Nutricionais na Adolescência:
sobrepeso e obesidade, baixo peso, morbidades associadas
ao sobrepeso e obesidade, déficit de estatura
O excesso de peso (ou sobrepeso, como denominado em vários estudos) tem sido o problema nutricional
mais investigado na adolescência. O aumento na prevalência de excesso de peso, particularmente nas últimas
duas décadas, foi relatado em vários países desenvolvidos (Thomsen, Ekstrom & Sorensen, 1999; Hulens et al.,
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2001; Magarey, Daniels & Boulton, 2001; Moreno et al., 2000; Tremblay, Katzmarzyk & Willms, 2002) e
principalmente nos Estados Unidos (Flegal & Troiano, 2000), onde se registrou um aumento na obesidade em
até 10 pontos percentuais no período de 1988 a 1999-2000, atingindo cerca de 15,5% dos jovens do país, e com
o excesso de peso chegando a 30,4% (Ogden et al., 2002).
No Brasil, a comparação dos estudos nacionais desenvolvidos nos períodos de 1974-75, 1989 e 1996-97
revelou que a prevalência de sobrepeso em adolescentes triplicou em vinte anos, passando de aproximadamente
4% para 13% nas regiões Sudeste e Nordeste (Wang, Monteiro & Popkin, 2002; Veiga, Cunha & Sichieri,
2004). Em meninos, houve um aumento de 2,6% para 11,8% e em meninas de 5,8% para 15,3%. Para os
meninos do Sudeste, os valores de IMC no percentil 85 em 1997 foram maiores do que o percentil 95 em 1975,
de forma que o aumento neste último percentil variou de 2,9 a 7,4 unidades, semelhante ao descrito para adolescentes americanos (Veiga, Cunha & Sichieri, 2004).
Na região Sudeste, o sobrepeso, em 1997, foi verificado em 17% de meninos e meninas, ao passo que na
região Nordeste estas proporções foram de 5% entre os meninos e 12% entre as meninas. Em meninos de 17 anos
no Sudeste, o sobrepeso chegou a 20,2% (Magalhães & Mendonça, 2003). A tendência de aumento é nitidamente maior nos meninos, a partir do estudo de 1989, ao passo que nas meninas, particularmente acima de 14 anos
da região urbana do Sudeste, constata-se até uma redução (16,4% para 14,5%). Este aumento maior em meninos
do que em meninas também foi observado na Finlândia (Kautiainen et al., 2002) e no Canadá (Tremblay,
Katzmarzyk & Willms, 2002).
A prevalência de sobrepeso em adolescentes observada na pesquisa de 1997 no Brasil foi mais baixa do que
a descrita para a Espanha (18,1%) (Rios et al., 1999), Estados Unidos (25%) (Troiano & Flegal, 1998) e Canadá
(entre 26,7% e 33%) (Tremblay, Katzmarzyk & Willms, 2002). As meninas brasileiras, no entanto, apresentaram freqüência de sobrepeso maior do que as da Finlândia (9,8%) (Kautiainen et al., 2002) e semelhante à das
australianas (15,8%) (Tremblay, Katzmarzyk & Willms, 2002), usando-se o mesmo critério de diagnóstico.
Os resultados divulgados recentemente, baseados na análise dos dados da última Pesquisa de Orçamento
Familiar (POF 2002-2003, IBGE, 2006), confirmam a tendência de aumento do excesso de peso entre adolescentes brasileiros. A prevalência encontrada foi de 16,7% (pouco mais de 2% foram diagnosticados como obesos), ainda um pouco maior entre os meninos (17,9%) do que entre as meninas (15,4). As regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste são as mais afetadas e, dentro de cada região, o problema é maior no meio urbano do que no meio
rural. Essas diferenças regionais e por estrato de residência são mais marcantes entre os meninos do que entre as
meninas. A associação entre excesso de peso e renda familiar foi bem evidente, com maiores freqüências nos
estratos de maior renda, particularmente entre os meninos.
Apesar de no Brasil a relação entre nível socioeconômico e prevalência de sobrepeso entre os adolescentes
ainda ser direta, a evidente tendência de redução entre as meninas de nível de renda mais alto e residentes nas
regiões mais ricas do país sugere que, ao menos para o sexo feminino, a relação inversa observada nos Estados
Unidos já esteja ocorrendo no nosso país.
Os dados da POF 2002-2003 revelam estabilidade na freqüência de adolescentes com déficit de IMC para
idade (< - 2 z-escore da distribuição de valores de IMC com base na PNSN), como indicador de baixo peso ou
desnutrição, que ficou entre 2,4% e 4,8%, nos dois sexos. Considerando o critério de definição de baixo peso
como IMC para idade abaixo do percentil 5 da referência NCHS (WHO, 1995), a prevalência encontrada para
os jovens brasileiros (cerca de 7%) é baixa. Países como Índia (53%), Nepal (36%) e Benin (23%) apresentaram
as maiores prevalências de baixo peso em adolescentes, entre 11 países investigados (WHO, 2006).
A tendência de aumento de sobrepeso e redução de baixo peso observada no Brasil segue o mesmo padrão
da China e dos Estados Unidos, e é inverso ao verificado na Rússia, onde se constatou, durante a depressão
econômica, declínio de sobrepeso e aumento de baixo peso em jovens (Wang, Monteiro & Popkin, 2002).
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O aumento do excesso de peso em adolescentes no Brasil tem sido associado ao aparecimento precoce
de alterações metabólicas de risco para doenças cardiovasculares tais como resistência à insulina, diabetes
mellitus tipo 2 e a síndrome metabólica (Lima et al., 2004; Silva, Miranda & Chacra, 2005; Alvarez et al.,
2006).
Os componentes da síndrome metabólica mais evidenciados em adultos, conforme registrado no capítulo
22, “Aspectos epidemiológicos e nutricionais da síndrome metabólica”, também já estão presentes em adolescentes obesos, tais como hipertensão arterial, hiperinsulinemia e/ou resistência à insulina, intolerância à glicose e/ou
hiperglicemia e diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia e baixas concentrações de High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) no sangue (Molnár, 2004), além do acúmulo excessivo de
gordura na região central do organismo que, provavelmente, precede as demais alterações.
Não existe ainda uma definição aceita universalmente para a síndrome metabólica em adolescentes, o que
dificulta a comparação das prevalências encontradas nos diferentes estudos. De modo geral, as propostas para
adultos foram adaptadas para esta faixa etária, sendo as mais utilizadas as adaptações das propostas do National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII, 2001) e da Organização Mundial da
Saúde (Alberti & Zimmet, 1998).
No Brasil, dois estudos recentes foram desenvolvidos para avaliar a síndrome metabólica em adolescentes.
No primeiro, de âmbito mais clínico, Silva, Miranda e Chacra (2005) avaliaram 99 adolescentes com história
familiar para diabetes tipo 2 e verificaram que 6% apresentavam síndrome metabólica. Nos obesos, que
correspondiam a 23% da amostra, essa proporção foi quatro vezes maior, atingindo 26% dos adolescentes.
Encontraram ainda cerca de 24% com obesidade, 22% com resistência à insulina, 18% com hipertensão arterial
e 8% com hipertrigliceridemia e com baixas concentrações de HDL-C. O segundo estudo epidemiológico,
desenvolvido por Alvarez e colaboradores (2006), foi pioneiro no Brasil em descrever o perfil de resistência à
insulina avaliada pelo Homeostatic Model Assessment – Insulin Resistance (índice Homa-IR). Em uma amostra
probabilística de 388 adolescentes do sexo feminino, de 12 a 19 anos, estudantes da rede estadual de ensino da
cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, os autores verificaram síndrome metabólica em 3,2% do total das
adolescentes, em 21% das que apresentavam sobrepeso e em 0,14% naquelas sem sobrepeso. No grupo com
sobrepeso, a prevalência foi seis vezes maior naquelas que se encontravam no último tercil do índice Homa-IR,
quando comparadas às que estavam no primeiro tercil. O Homa-IR associou-se inversa e significativamente com
o HDL-C (β = - 1,03 mg/dL p < 0,001), independentemente do IMC e da idade.
Em adolescentes dos Estados Unidos, a prevalência de síndrome metabólica foi de 4% (Cook et al., 2003);
32% entre os obesos e 7,1% naqueles com sobrepeso (Duncan, Li & Zhou, 2004). Weiss e colaboradores (2004)
observaram freqüências de 49,7% e 38,7% em jovens ingleses severa e moderadamente obesos, respectivamente.
Quanto à freqüência de déficit de E/I (< - 2 z-escore da referência NCHS, WHO, 1995), como indicador
de desnutrição, as tendências no Brasil são inversas às observadas para o excesso de peso. Segundo os dados da
POF 2002-2003 (IBGE, 2006), houve declínio na prevalência de baixo E/I (33,5%, 20,5% e 10,8% no sexo
masculino e 26,3%, 16,9% e 7,9% no sexo feminino) em todos os estratos de renda avaliados, embora as
prevalências sejam até quatro vezes maiores quando comparados os estratos de renda mais baixa com os de renda
mais alta.

Considerações Finais
Diante da complexidade da avaliação nutricional de adolescentes, particularmente quanto à interpretação dos
índices antropométricos, o grande desafio para pesquisas futuras é a determinação de critérios universais, mas que
também levem em consideração as grandes variações individuais em função do sexo, idade, maturação sexual e
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etnia. Apesar das limitações apontadas, os resultados dos estudos realizados no Brasil indicam o risco de
adolescentes com sobrepeso desenvolverem resistência à insulina e, conseqüentemente, síndrome metabólica, o
que pode representar um importante fator de risco para diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares na vida
adulta.
Enfatizou-se neste capítulo a avaliação nutricional populacional. Um outro importante enfoque e ainda
mais complexo é a utilização dos indicadores e a definição de pontos de corte para avaliação individual. A OMS
estabelece critérios de acompanhamento clínico e de intervenções que enfatizam mais o acompanhamento do
estado nutricional do que o diagnóstico pontual de déficits ou excesso pondero-estaturais (WHO, 1995).
Particularmente em relação ao IMC, é importante que sejam investigados os pontos de corte mais sensíveis e específicos e com melhor valor preditivo positivo para identificar riscos de morbidade, presentes e
futuros, tanto em relação ao baixo peso quanto ao excesso de peso. A aplicação deste índice na prática clínica
deve ser sempre complementada com outras medidas de composição corporal e informações adicionais sobre
a história nutricional do indivíduo, além da avaliação do estagiamento maturacional, indispensável na avaliação
nutricional de adolescentes.
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