
Introdução: Nas últimas duas décadas a prevalência de excesso de peso e obesidade 

na Europa, em adultos triplicou. Esta tendência também se verifica em crianças e 

adolescentes, sendo que os países do Sul da Europa apresentam uma maior 

prevalência de excesso de peso quando comparados com outros países da Europa.  

Contudo, a inexistência de um consenso internacional sobre como medir excesso de 

peso e obesidade torna difícil a comparação entre dados de prevalência de diferentes 

estudos longitudinais, assim como a correta identificação das suas tendências. 

Os adolescentes com excesso de peso e obesidade apresentam maior morbilidade do 

que os que não têm excesso de peso, sendo que as patologias mais associadas ao 

excesso de peso são a insulinoresistência e a secreção diminuída de insulina. 

Objectivos: Este trabalho teve como objetivo estudar quais as medidas 

antropométricas que contribuem para o diagnóstico de excesso de peso e obesidade e 

o contributo destas medidas na identificação precoce de adolescentes com alterações 

do metabolismo da glicose. De acordo com os seguintes objetivos específicos: 

1) avaliar a capacidade de diferentes medidas de gordura corporal para identificar 

adolescentes de 13 anos com excesso de peso e obesidade, identificando quais os 

respetivos valores de corte;  

2) avaliar a capacidade de diferentes medidas antropométricas para identificarem 

adolescentes de 13 anos com valores elevados de glicose, insulina e HOMA. 

Métodos: A investigação foi realizada no âmbito da Coorte EPITeen (Epidemiological 

Health Investigation of Teenagers in Porto), constituída por adolescentes nascidos em 

1990 e inscritos nas escolas públicas e privadas da cidade do Porto durante o ano 

lectivo 2003/2004 foram recrutados e avaliados (proporção de participação de 78%). 

A informação foi recolhida através de dois questionários auto aplicados (um 

preenchido em casa e outro na escola), recolhendo informação sobre a história 

individual ou familiar de doença e características sociais, demográficas e 

comportamentais. Na escola, foi realizado também um exame físico, por uma equipa 

experiente de enfermeiros, nutricionistas e médicos. Para além do peso e da altura, o 

perímetro da cintura, as pregas cutâneas bicipital e tricipital foram também medidos. 

Foi colhida uma amostra de sangue após um jejum nocturno de 12h. Os valores de 

glicose plasmáticos foram avaliados usando os métodos enzimáticos habituais e a 

insulina foi medida pelo método de radioimunoensaio. A insulinoresistência foi 

calculada pelo método de modelo de homeostase (HOMA-IR), com base na glicemia 



de jejum e as concentrações de insulina: HOMA-IR=insulina(mU/ml)*glicose(mmol/ 

L)/22,5. 

Na comparação de médias foi usado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney e para 

analisar as relações entre as diferentes medidas antropométricas e o Índice de Massa 

Corporal (IMC) assim como com a glicose, insulina e HOMA foi usado o coeficiente de 

correlação de Spearman. O valor diagnóstico das diferentes medidas de adiposidade 

foi calculado através da análise das curvas ROC (receiver-operating characteristic). A 

área por baixo da curva (AUC) também é apresentada. 

Resultados: Na nossa amostra a prevalência de excesso de peso (IMC≥85th) foi de 

11.9% nos rapazes e de 12.4% nas raparigas.  

O IMC correlacionou-se positiva e significativamente com todas as medidas 

antropométricas em ambos os sexos. Nos rapazes a correlação encontrada mais forte 

foi com o perímetro da cintura, quer nos adolescentes com IMC<85th quer nos 

adolescentes com IMC≥85th. Nas raparigas a correlação mais forte encontrada foi com 

a percentagem de massa gorda para as que têm IMC<85th [0.79(IC 95%: 0.77; 0.82)] 

e com o perímetro da cintura para as raparigas com IMC≥85th [0.71(IC 95%: 0.59; 

0.80)]. Usando o percentil 75 (P75) como valor de corte, o perímetro da cintura foi a 

medida antropométrica que melhor identificava adolescentes com IMC≥85th. A 

sensibilidade foi de 100% para os rapazes e de 97.6% (IC 95%: 94.9-100) para as 

raparigas. A especificidade foi de 85.5% (IC 95%: 83.1-87.9) e 85.5% (IC 95%: 83.5-

88.1). Quando se usou o rácio perímetro da cintura/altura estes valores foram de 

86.7% (IC 95%: 80.5-93.0); 86.3% (IC 95%: 80.2-92.3) para a sensibilidade, e 92.9% 

(IC 95%: 91.2-94.7); 94.8% (IC 95%: 93.3-96.2) para a especificidade. 

Em ambos os sexos todas as medidas antropométricas se correlacionaram de forma 

positiva e significativa com a insulina e HOMA. Para as raparigas a medida 

antropométrica que melhor identifica adolescentes com valores de insulina e 

HOMA≥P75 foi o rácio perímetro da cintura/altura: a sensibilidade foi de 66.7% (IC 

95%: 59.4-73.9) para a insulina e 60.2% (IC 95%: 52.7-67.8) para a HOMA; a 

especificidade foi de 59.2% (IC 95%: 54.8-63.6) e 60.7% (IC 95%: 56.4-65.1) 

respetivamente. Entre os rapazes a medida antropométrica mais precisa para 

identificar os que se encontravam ≥P75 foi o IMC: a sensibilidade foi de 66.4% (IC 95%: 

58.9-74.0) para a insulina e de 65.6% (IC 95%: 58.0-73.1) para a HOMA; a 

especificidade foi de 62.5% (IC 95%: 58.1-67.0) e 62.2% (IC 95%: 57.7-66.6) 

respectivamente. 



Conclusões: Para além do IMC, o perímetro da cintura demonstrou ser uma 

ferramenta específica na identificação de adolescentes com excesso de peso. 

Adicionalmente o uso do rácio perímetro da cintura/altura pode melhorar a 

especificidade desta medida. 

O IMC, o rácio perímetro da cintura/altura e o perímetro da cintura revelaram-se 

também medidas precisas na identificação de adolescentes em risco de alterações do 

metabolismo da glicose. 


