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RESUMO
A aterosclerose se inicia em fases precoces da vida como a adolescência. Dentre os fatores de risco para a aterogênese
estão  as  dislipidemias,  elevação  do  colesterol  total  (CT)  e  redução  do  colesterol-HDL.  A  relação  entre  o  CT  e  o
colesterol-HDL (CT/HDL) é conhecida como Índice de Castelli (IC) e apresenta maior sensibilidade para a determinação
do  risco  cardiovascular.  Este  trabalho  determinou  o  IC  de  257  adolescentes  de  Lagarto-SE visando  encontrar  os
preditores de risco cardiovascular nesta população. Foram determinados os níveis de CT e de colesterol-HDL de 257
adolescentes (12-17 anos) de colégios públicos do município e sua relação por meio do IC. Também foram coletadas
variáveis sóciodemográficas, relacionadas ao estilo de vida, patológicas, terapêuticas e antropométricas. As prevalências
de alterações no IC foram relacionadas com as variáveis investigadas através do teste Exato de Fisher (p<0,05*) e Odds
Ratio  (OR),  com  intervalo  de  confiança  (IC)  ao  nível  0,95**.  Hipercolesterolemia  (aumento  do  CT)  e  de
hipoalfalipoproteinemia (redução de colesterol-HDL) foi de 23,3% e 44,8%, respectivamente. Alterações no IC foi de
33,5%.  As  alterações  no  IC  foram  significativamente  maiores  nos  estudantes  que  moram  na  zona  rural  que
apresentaram,  aproximadamente,  duas vezes mais chances de alteração em relação àqueles que moram na zona
urbana (OR: 2,068; 1,215-3,520** e p=0,0093*). Verificou-se que as alterações no IC também foram significativamente
maiores nos participantes com sobrepeso/obesidade (OR: 3,680; 1,591-8,513** e p=0,0035*). Os resultados mostram
uma alta prevalência de risco cardiovascular (elevação dos valores de IC) associados aos estudantes moradores da
zona rural e com sobrepeso/obesidade.

PALAVRAS-CHAVE: Aterosclerose; Adolescência; Risco Cardiovascular; Colesterol-HDL; Colesterol-LDL.

1 INTRODUÇÃO
A aterosclerose se caracteriza por uma inflamação crônica na camada íntima das artérias e

representa uma das principais doenças cardiovasculares (DCV) da atualidade, pois é a principal
causa do infarto agudo do miocárdio (IAM), doença arterial  coronariana (DAC), doença vascular
periférica (DVP) e acidente vascular encefálico (AVE) (XAVIER; IZAR; FARIA-NETO et al., 2013). O
IAM  é  uma  das  DCV  com  maior  índice  de  mortalidade  e  sua  incidência  vem  aumentando
consideravelmente nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2005
e 2015 o número de óbitos decorrentes de IAM, em todo o Brasil, passou de 84.945 para 110.993,
um aumento  aproximado  de  30,7%.  Neste  mesmo  período,  o  Estado  de  Sergipe  registrou  um
aumento  de  43,2%,  passando  de  597  óbitos,  em 2005,  para  855,  em 2015  (MINISTÉRIO  DA
SAÚDE, 2017).

No  que  se  refere  a  fisiopatologia,  a  aterogênese  é  desencadeada  pela  oxidação  de
lipoproteínas de baixa densidade (LDL). Ao serem oxidadas, as LDL promovem um aumento da
permeabilidade do endotélio vascular (disfunção endotelial) e a migração de leucócitos para o local.
O processo inflamatório desenvolvido culmina com a formação de uma placa aterosclerótica que, ao
ser  rompida,  leva  a  formação  de  trombos  locais,  principais  causadores  do  IAM  e  AVE
(MONTECUCCO; LIBERALE; BONAVENTURA et al., 2017). Na contramão do processo aterogênico
se encontra a lipoproteína de alta densidade (HDL) que é considerada antiaterogênica em função
das suas propriedades antiinflamatória,  antioxidante,  antiagregante  plaquetária  e  removedora de
colesterol livre dos tecidos (MINEO; SHAU, 2012). Dessa forma, os níveis de LDL, representado
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laboratorialmente  pela  dosagem  do  colesterol-total  (CT)  e  a  redução  do  HDL  podem  ser
relacionados  pelo  Índice  de  Castelli  (IC)  e  representam  um  importante  marcador  de  risco
cardiovascular em estudos epidemiológicos (CASTELLI; ABBOT; McNAMARA, 1983).

A  gênese  da  aterosclerose  é  multifatorial  e  combina  fatores  genéticos,  sobretudo  as
dislipidemias  primárias,  e  ambientais  como  o  estilo  de  vida  pró-aterogênico  caracterizado  por
sedentarismo, etilismo, alimentação hipersódica e hipercalórica, uso de medicamentos, exposição à
poluição atmosférica, entre outros. Doenças como hipertensão arterial  sistêmica (HAS), diabetes
mellitus (DM), alterações da tireóide, ovário policístico, acantose nigricans e obesidade são outros
fatores desencadeantes ou agravantes da aterogênese (RAFIEIAN-KOPAEI; SETORKI; DOUDI, et
al., 2014). 

Apesar  de  ter  maior  prevalência  de  diagnóstico  na  vida  adulta,  a  presença  de  estrias
gordurosas em necropsias de aortas e coronárias de crianças, adolescentes e adultos jovens sugere
que esta doença tem início ainda na infância e adolescência (FRANÇOSO; COATES, 2002). O início
precoce da aterogênese se deve, ao menos em parte, a exposição de crianças, adolescentes e
jovens a fatores de risco considerados pró-aterogênicos (ZIESKE; MALCON; STRONG, 2002).

Considerando  que  a  aterogênese  se  inicia  em  fases  precoces  da  vida  e  que  a
hipercolesterolemia e a redução do colesterol-HDL são importantes desencadeadores desta doença,
este  trabalho  determinou  o  IC  de  adolescentes  de  Lagarto-SE  visando  mensurar  o  risco
cardiovascular e seus preditores de risco nesta população.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Esse trabalho foi realizado mediante parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa sob o

número C.A.A. 23401413.3.0000.5546. Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal
cuja  amostra  foi  formada  por  257  estudantes  de  três  colégios  públicos  de  Lagarto-SE.  Este
município se localiza na região centro-sul  do Estado de Sergipe e apresenta uma estimativa de
população de aproximadamente 103.188 habitantes (IBGE, 2016). O critério de inclusão dos sujeitos
foi ter faixa etária entre 12 e 17 anos. Foram excluídos da pesquisa os estudantes que não estavam
em jejum no momento  da coleta ou  que apresentavam restrições para  coleta de sangue como
fístulas arteriovenosas, mastectomia, entre outros. A participação dos estudantes se deu por adesão
voluntária sendo que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos responsáveis
legais.

A coleta de sangue se deu por meio de punção de veias da fossa cubital após jejum de no
mínimo 08 e  no máximo 12 horas.  As  amostras  foram centrifugadas para  obtenção  de soro  e
realização das análises bioquímicas no laboratório de análises clínicas do Hospital Universitário de
Aracaju.  Por  meio  de metodologia  enzimático-colorimétrica  e  automatizada,  foram realizadas as
dosagens de colesterol total (CT) e colesterol-HDL. O CT e colesterol-HDL foram relacionados por
meio  do  IC  obtido  pela  divisão  simples  entre  o  valor  de  CT  pelo  valor  de  colesterol-HDL.  As
alterações do IC,  CT e colesterol-HDL foram consideradas com base nos valores de referência
preconizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (XAVIER, et al., 2013).

Por meio de entrevista direta, os estudantes responderam a um questionário impresso para
coleta de variáveis sociodemográficas (gênero; raça; religião; estado civil; local de moradia, classe
socioeconômica; número de moradores no domicílio e atividade laboral) e relacionadas ao estilo de
vida  (sedentarismo,  etilismo,  tabagismo e  dietas  alimentares).  Histórico  familiar  de  DCV,  DM e
obesidade, frequência de consultas médicas no último ano e uso de medicamentos também foram
investigados.  As classes socioeconômicas foram determinadas segundo o  Instituto  Brasileiro  de
Geografia e Estatística (KAMAKURA; MAZZON, 2013).
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Por fim, a altura, peso corporal e medidas da circunferência abdominal, do quadril, da coxa e
do pescoço foram aferidas para determinação das variáveis antropométricas. O cálculo do índice de
massa corporal (IMC) foi calculado como a razão entre o peso (kg) e o quadrado da altura (m). Foi
considerado valores de IMC indicativos de sobrepeso aqueles entre os percentis 85 e 97 ou a escore
z entre +1 e +2. Para obesidade, os valores de IMC se encontraram entre os percentis 97 e 99,9 ou
a escore z entre +2 e +3. Já para obesidade grave, valores acima do percentil 99,9 ou a escore z
maior que +3 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012). A relação cintura-quadril (RCQ) foi
obtida pela divisão do perímetro da cintura (cm) pelo perímetro do quadril (cm) e foram considerados
alterados valores acima de 0,90 para o gênero masculino e 0,85, para o feminino (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2010). Para medidas
da circunferência abdominal  (CA) adotou-se como ponto de corte valores acima do percentil  90
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012). Também foi calculada a relação cintura/altura
(RCA) para a qual foram considerados alterados valores acima de 0,5 (ASHWELL; HSIEH, 2005). A
circunferência do pescoço (CP) foi medida com a cabeça ereta, olhos voltados para frente e ombros
relaxados.  Foi  tomado como referência a porção mais proeminente da cartilagem tireóidea num
plano horizontal. Com uma fita métrica de plástico, a medida foi tirada em cm e os valores de corte
adotados foram ≥ 38,5 cm para homens e ≥34.5 para mulheres (WANG; ZHANG; YU et al, 2015). A
circunferência da coxa (CC) foi medida cerca ao redor da parte superior da coxa imediatamente
abaixo  do  glúteo.  A  idade  foi  registrada  para  a  plotagem  por  sexo  nos  gráficos  de  percentil
desenvolvido pela Universidade Metropolitana de Londres. Foi considerado com risco cardiovascular
positivo indivíduos acima do percentil 91 (MCCARTHY, 2011).

A  pressão  arterial  foi  aferida  através  de  esfignomanômetro  aneroide  da  marca  Premium
seguindo a técnica preconizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (MALACHIAS; SOUZA;
PLAVNIK et al., 2016).

Os resultados foram descritos de forma quantitativa como frequência absoluta e percentual
dos estudantes com e sem alteração no IC em função das variáveis coletadas. Neste caso, o teste
do Qui-quadrado ou Exato de Fisher foram utilizados para análise estatística das frequências de
distribuição. Valores de p<0.05* foram considerados significativos. Para valores de p<0,05, o risco
relativo foi estimado por meio do Odds Ratio (OR) considerando um intervalo de confiança ao nível
0,95**. As análises estatísticas foram feitas com auxílio do programa GraphPad Prisma 5.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As  prevalências  de  hipercolesterolemia  (aumento  de  CT)  e  de  hipoalfalipoproteinemia

(redução de colesterol-HDL) foram de 23,3% e 44,8%, respectivamente (dados não mostrados).
Esses resultados são muito parecidos com aqueles apresentados pelo estudo ERICA (Estudo de
Risco Cardiovascular em Adolescentes) realizado em nível nacional e que avaliou 38.069 escolares
com idade entre 12 e 17 anos em municípios com mais de 100.000 habitantes. Neste estudo, foi
demonstrado uma prevalência de 46,8% de redução de colesterol-HDL e 20,1% de aumento de CT
(FARIA-NETO; BENTO; BAENA et al., 2016).

No que se refere ao colesterol-HDL, é importante salientar que esta lipoproteína presenta, em
sua composição, um conteúdo proteico alto e diversificado em relação ao conteúdo lipídico. Por isso,
as  variações  idiossincráticas  dos  níveis  séricos  desta  lipoproteína  são  comuns  em  função  de
polimorfismos genéticos, sobretudo no gene que codifica a apoproteína A (Apo-A) (MINEO; SHAU,
2012). Assim, quando se avalia estudos semelhantes a este, mas que foram realizados em nível
local  e/ou  regional,  observa-se  variações  nas  prevalências  de  redução  do  colesterol-HDL  que
oscilam entre 5,7% a 86% (SILVA; SOUZA, 2014).
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Apesar da oxidação do LDL ser considerada o ponto inicial para a aterogênese, as várias
funções antiaterogênicas da lipoproteína HDL tem tornado a redução do colesterol-HDL um fator de
risco para aterosclerose maior que a elevação do colesterol-LDL. Neste sentido,  pacientes com
valores de CT e de colesterol-LDL normais mas com redução dos níveis de colesterol-HDL são
considerados pacientes com considerável risco cardiovascular e, em muitos casos, tratados com
drogas  hipolipemiantes  (XAVIER;  IZAR;  FARIA-NETO  et  al.,  2013;  MINEO;  SHAU,  2012).  Em
decorrência disso, a avaliação do risco cardiovascular, com base nos resultados laboratoriais do
perfil  lipídico,  se  torna  mais  precisa  quando  se  correlaciona  as  duas  frações  por  meio  do  IC
(CASTELLI; ABBOT; McNAMARA, 1983; XAVIER; IZAR; FARIA-NETO et al., 2013).

A  avaliação  do  IC  nos  adolescentes  avaliados  neste  trabalho  apontou  para  33,5%  de
alteração indicativa de risco cardiovascular (Tabelas 01 a 04). Esses resultados são preocupantes,
pois mostram que aproximadamente um em cada três estudantes adolescentes de escolas públicas
de Lagarto-SE tem risco cardiovascular considerado alto. Entretanto, é interessante ressaltar que a
prevalência encontrada neste trabalho é menor quando comparado com observações feitas em outra
pesquisa envolvendo 432 estudantes de escolas públicas de Natal-RN onde a prevalência foi de
42,8% (LIMA; LIRA; PINHEIRO, et al., 2011).

De  modo  geral,  a  amostra  analisada  neste  trabalho  se  caracterizou  por  participantes
predominantemente  do  gênero  feminino,  autodeclarados  pardos,  moradores  da  zona  urbana,
católicos, que só estudam, solteiros e pertencentes às classes sociais A, B e C (Tabela 01). No que
se refere a classe social, a maior prevalência foi encontrada na classe social C (59,4%) e D (27,3%)
(não  mostrado).  Quanto  as  variáveis  sóciodemográficas,  as  alterações  no  IC  foram
significativamente  maiores  nos  estudantes  que  moram  na  zona  rural.  Estes  apresentaram,
aproximadamente, duas vezes mais chances de alteração em relação àqueles que moram na zona
urbana (OR: 2,068; 1,215-3,520** e p=0,0093*) (Tabela 01). Este resultado também foi encontrado
em estudo semelhante realizado no Equador onde 770 estudantes com idade entre 10 e 16 anos e
residentes  na  zona  urbana  e  zona  rural  tiveram  seus  marcadores  bioquímicos  de  risco
cardiovascular determinados. Os estudantes equatorianos residentes na zona  rural apresentaram
2,8  vezes  mais  chances de  dislipidemia  em relação aqueles  residentes  na área  urbana.  Neste
estudo,  tal  diferença foi  relacionada ao estilo  de  vida  pouco saudável  caracterizado pelo  maior
consumo de alimentos com gordura inadequada e ausência da atividade física nos estudantes da
zona  rural  quando  comparados  aqueles  que  vivem  na  cidade  (OCHOA-AVILÉS;  ANDRADE;
HUYNH,  et al., 2012). Nos estudantes de Lagarto-SE, estas possíveis influências não podem ser
afirmadas, uma vez que não se avaliou, em detalhes, a influência destas variáveis nas alterações do
IC.

No que se refere às variáveis patológicas e terapêuticas, observou-se que quase metade dos
estudantes (45,1%) havia feito pelo menos uma consulta nos últimos 12 meses, embora nenhum
estudante tenha relatado visita ao cardiologista. Contudo, o histórico pessoal de DCV, obesidade e
DM foi encontrado em sete participantes (não mostrado) e o uso de algum tipo de medicamento
apareceu em 12,8% dos entrevistados. Já o histórico familiar de DCV, DM e obesidade foi relatado
por 79,8% dos adolescentes (Tabela 02). Nenhuma destas variáveis apresentou relação significativa
com a maior prevalência de alterações no IC. Apesar disso, é importante destacar que pacientes
com histórico  familiar  de  DCV,  DM e obesidade,  sobretudo em parentes  de primeiro grau,  tem
maiores  chances  de  desenvolverem  essas  doenças  bem  como  a  aterosclerose.   Pacientes
diabéticos exigem coronárias com núcleos necróticos e inflamação significativamente maiores que
pacientes não diabéticos, sugerindo processo aterogênico mais intenso nos diabéticos (YAHAGI et
al., 2017).
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Tabela 01: Frequência de distribuição absoluta e percentual dos adolescentes com e
sem alteração do Índice de Castelli em função das variáveis sóciodemográficas.
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Variáveis
sóciodemográficas

Castelli
Total
n (%)

Odds Ratio
Valores

de p
Normal
n (%)

Alterado
n (%)

Gênero

- 0,2091
Masculino 35 (59,3%) 24 (40,7%) 59 (23%)
Feminino 136 (68,7%) 62 (31,3%) 198 (77%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Classe socioeconômica
-

0,5601
A/B/C 124 (67,7%) 59 (32,3%) 183 (71,2%)
D/E 47 (63,5%) 27 (36,5%) 74 (28,8%)

Total 171(66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Raça

- 0,8923
Pardo 107 (66,8%) 53 (33,2%) 160 (62,3%)
Outros 64 (66%) 33 (34%) 97 (37,7%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Número de pessoas que residem no domicílio

- 0,5965
Até quatro 96 (68%) 45 (32%) 141 (54,9%)
Mais que quatro 75 (64,6%) 41 (35,4%) 116 (45,1%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Ocupação

- 0,6971
Apenas estuda 150 (67%) 74 (33%) 224 (87,2%)
Trabalha 21 (63,6%) 12 (36,4%) 33 (12,8%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Estado Civil

- 1,000
Solteiro 168 (66,7%) 84 (33,3%) 252 (98%)
Outro 03 (60%) 02 (40%) 05 (2%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Religião

- 0,8916
Católica 109 (66,9%) 54 (33,1%) 163 (63,4%)
Outros 62 (65,9%) 32 (34,1%) 94 (36,6%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Local de moradia
2,068**

(1,215 – 3,520)
0,0093*

Zona urbana 117 (72,7%) 44 (27,3%) 161 (62,6%)
Zona Rural 54 (56,2%) 42 (43,8%) 96 (37,4%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)



*Teste exato de Fisher (p<0,05)
**Odds Ratio (IC-95%)

O estilo de vida também foi investigado e nenhum estudante relatou fumar. Por outro lado,
27,2% dos entrevistados ingerem bebidas alcóolicas e 28,0% fazem algum tipo de dieta alimentar
(Tabelas 03). Também não foi encontrado nenhuma relação entre as alterações do IC com estas
variáveis. Chama atenção, contudo, o fato de nenhum estudante relatar fumar, já que foi observado,
no Estudo ERICA que avaliou 77.589 adolescentes de todos os municípios brasileiros com mais de
100.000  habitantes,  uma  prevalência  de  5,7%  de  tabagismo  nesta  população  (FIGUEIREDO;
SZKLO;  COSTA  et  al.,  2016).  Considerando  que  o  tabagismo  é  um  forte  fator  de  risco  para
aterogênese, pois, entre outros motivos, reduz a expressão da apoproteína AI e, consequentemente,
os níveis de colesterol-HDL (NAEM; ALCALDE; GLADYSY et al., 2012), os dados sobre tabagismo
em adolescentes de Lagarto-SE podem ser considerados positivos no que se refere a este preditor
de risco cardiovascular.

Tabela 02: Frequência de distribuição absoluta e percentual dos adolescentes com e
sem alteração do Índice de Castelli em função das variáveis patológicas e terapêuticas.
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Variáveis patológicas
e terapêuticas

Castelli I
Total
n (%)

Odds Ratio
Valores

de p
Normal
n (%)

Alterado
n (%)

Consulta médica nos últimos 12 meses
- 0,0843Sim 84 (72,4%) 32 (27,6%) 116 (45,1%)

Não 87 (62%) 54 (38%) 141 (54,95)
Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Histórico familiar de doenças
-

0,2021
DCV 90 (64,3%) 50 (35,7%) 140 (68,3%)
Diabetes/obesidade 48 (73,8%) 17 (26,2%) 65 (31,7%)

Total 138 67 205 (100%)

Uso de medicamentos

- 0,8435
Sim 23 (69,7%) 10 (30,3%) 33 (12,8%)
Não 148 (66%) 76 (34%) 224 (87,2%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)



Alterações na PA foram encontradas em 3,1% dos participantes e o sobrepeso e obesidade,
em 10,1%. Além do sobrepeso e obesidade, alterações em parâmetros antropométricos como RCA,
RCQ e CC foram observadas em 6,2%, 10,5% e 6,2% dos sujeitos, respectivamente. Verificou-se
que as alterações no IC foi significativamente maior nos adolescentes com sobrepeso e obesidade
(OR: 3,680; 1,591-8,513** e p=0,0035*) (Tabelas 04). No que se refere a prevalência de obesidade e
sobrepeso, a avaliação de 1.616 crianças e adolescentes de Recife-PE mostrou que 14,5% estavam
com sobrepeso e 8,3% com obesidade (SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005).

Tabela 03: Frequência de distribuição absoluta e percentual dos adolescentes com e
sem alteração do Índice de Castelli em função das variáveis relacionadas ao estilo de
vida.

As

alterações ateroscleróticas subclínicas, além de se iniciarem em idades precoces, tem forte relação
com a obesidade já que a adiposidade corporal em indivíduos jovens favorece a elevação dos níveis
pressóricos  (11% a  35%) e  alterações no perfil  lipídico  (40% a 60%).  Não raro,  esses índices
permanecem elevados até a vida adulta (PIZZI et al., 2013). Ressalta-se, contudo, que a localização
da adiposidade tem influências diferentes na gênese da aterosclerose. Neste sentido, a presença de
gordura abdominal, que pode ser medida indiretamente pela CA, é mais aterogênica que a presença
de adiposidade em outros locais do corpo (PIMENTEL, 2014).

Tradicionalmente, índices antropométricos como o IMC, CA, RCQ e RCA são vistos como os
principais indicadores clínicos de obesidade. No entanto, eles podem variar mais facilmente sob a
influência do estilo de vida imediato, dieta e movimentos respiratórios. Desse modo, a CP e a CC
emergem como novos índices antropométricos capazes de superar limitações e otimizar a avaliação
clínica das DCV, ao refletirem, de forma fidedigna, a obesidade central (GHOMARI-BOUKHATEM et
al., 2017).

Tabela 04: Frequência de distribuição absoluta e percentual dos adolescentes com e sem
alteração  do  Índice  de  Castelli  em  função  das  variáveis  antropométricas  e  pressão
arterial.
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Variáveis
relacionadas ao

estilo de vida

Castelli
Total
n (%)

Odds Ratio
Valores

de p
Normal
n (%)

Alterado
n (%)

Consumo de álcool

-
0,3734Sim 50 (71,4%) 20 (28,6%) 70 (27, 2%)

Não 121 (64,7%) 66 (35,3%) 187 (72,8%)
Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Atividade física

- 0,6931
Não 77 (65,2%) 41 (34,8%) 118 (46%)
Sim 94 (67,6%) 45 (32,4%) 139 (54%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Dietas alimentares

- 0,4619
Não 126 (68,1%) 59 (31,9%) 185 (72%)
Sim 45 (62,5%) 27 (37,5%) 72 (28%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)



*Teste exato de Fisher (p<0,05)
**Odds Ratio (IC-95%)

Embora  as  alterações  dos  índices  antropométricos,  sobretudo  em uma  população  jovem
como a população avaliada nesta pesquisa, devam ser sempre consideradas com fortes preditores
de risco cardiovascular, ressalta-se que a prevalência das alterações encontradas aqui foi menor
que  a  observada  em  outros  trabalhos.  Além  disso,  apenas  o  IMC  se  mostrou  fortemente
correlacionado com as alterações do IC preditoras de risco cardiovascular.

Apesar do aumento na pressão arterial encontradas neste trabalho não estarem associadas
estatisticamente com a maior  prevalência de alteração do IC a prevalência de alteração na PA
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Variáveis
antropométricas e

pressão arterial

Castelli
Total
n (%)

Odds Ratio
Valores

de p
Normal
n (%)

Alterado
n (%)

PERCENTIL IMC
3,680**

(1,591 – 8,513)
0,0035*    Até 85 161 (69,7%) 70 (30,3%) 231 (89,9%)

Acima de 85 10 (38,5%) 16 (61,5%) 26 (10,1%)
Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

RCA

- 0,0570
Normal 164 (68%) 77 (32%) 241 (93,8%)
Alterado 07 (43,8%) 09 (56,2%) 16 (6,2%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

RCQ

- 0,0503
Normal 158 (68,7%) 72 (31,3%) 230 (89,5%)
Alterado 13 (48,1%) 14 (51,9%) 27 (10,5%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

CC
-

0,1741
Normal 163 (67,6%) 78 (32,3%) 241 (93,8%)
Alterado 08 (50%) 08 (50%) 16 (6,2%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

CP

- 0,7163
Normal 146 (67%) 72 (33%) 218 (84,8%)
Alterado 25 (64,1%) 14 (35,9%) 39 (15,2%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)

Pressão arterial

- 1,000
Normal 166 (66,7%) 83 (33,3%) 249 (96,9%)
Alterado 05 (62,5%) 03 (37,5%) 08 (3,1%)

Total 171 (66,5%) 86 (33,5%) 257 (100%)



encontrada em estudantes de Lagarto-SE (3,1%) se encontra dentro das estimativas da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia (2010) que estima que a taxa de HAS oscile
entre 2% a 13% em crianças e adolescentes brasileiros. Além disso, tem sido descrito que a HAS
em adolescentes e crianças tem forte associação com o sobrepeso e, principalmente, a obesidade
(BLOCH et al., 2016; RODRIGUES, FERREIRA, PINTO, 2017). A obesidade, sobretudo visceral, é
responsável  pelo  aumento  da  concentração  de  fibrinogênio  e  do  inibidor  do  ativador  do
plasminogênio 1, que por sua vez, está associado a eventos trombóticos (DOS-SANTOS et  al.,
2008). Esta associação em pacientes com faixa etária inferior a 18 anos foi demonstrada em estudo
envolvendo vinte meninos e quarenta meninas obesas onde se verificou que, em um programa de
três semanas em dieta hipocalórica e práticas de atividade física, observou-se redução significativa
da adiposidade, da gordura central e dos parâmetros fibrinolíticos (SUDI et al., 2000). Além disso, a
análise de 184 crianças e adolescentes de dois a 18 anos obesos ou com sobrepeso apresentou
associação significativa com o aumento e mediadores inflamatórios aterogênicos como a proteína C
reativa de alta sensibilidade (NORONHA et al., 2013).

4 CONCLUSÕES
Os resultados apresentados mostram que a população alvo deste estudo apresenta como

preditores  de  risco  mais  prevalentes  para  aterogênese  a  redução  do  colesterol-HDL,
hipercolesterolemia (CT) e alterações do IC. Em função de suas diversas funções no metabolismo
de lipoproteínas e suas ações antiaterogênicas, a alta prevalência de redução do colesterol-HDL
deve ser considerada como um sério preditor de risco para aterosclerose na população estudada.
Além de sua análise isolada, a relação do colesterol-HDL com as lipoproteínas aterogênicas por
meio do IC permite observar que um terço das estudantes tem perfil lipídico aterogênico, que por
sua vez, mostrou-se significativamente associado ao aumento dos valores de IMC e ao fato de
residirem na zona rural.
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