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RESUMO 

 

A presente tese foi desenvolvida com o objetivo geral de analisar a relação entre IAC e 
risco coronariano no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). Os objetivos 
específicos indicam os três artigos que a compõem: a) Avaliar a performance do IAC como 
indicador de condições metabólicas e cardiovasculares adversas em adultos e identificar se 
a idade, sexo e etnia interferem nesta performance; b) propor pontos de corte do IAC mais 
apropriados para identificar risco coronariano na população adulta brasileira e investigar a 
associação entre IAC e risco coronariano, identificando potenciais modificadores de efeito 
e confundidores; e, c) avaliar o poder preditivo individual e combinado do IAC para 
identificar risco coronariano em adultos brasileiros. O primeiro artigo é uma revisão 
sistemática da literatura de treze estudos. Dois avaliaram a capacidade preditiva do IAC 
para rastrear hipertensão, quatro para Diabetes tipo 2 (DM2) e sete para Síndrome 
Metabólica (SMet). Apenas um estudo foi de desenho longitudinal. Os achados não são 
consistentes suficientes para afirmar que sexo, idade e etnia influenciam no desempenho 
do IAC para rastrear hipertensão, DM2 e SMet, porém, indicam a necessidade de se 
considerar estes fatores para rastreamentos mais precisos. O segundo artigo examinou 
participantes da linha de base do ELSA-Brasil (2008-2010), estratificados por sexo e faixa 
etária (35-59 anos e 60-74 anos). Os níveis mais elevados de IAC se associaram com maior 
risco de desenvolvimento de doença coronariana futura em todos os estratos. O IAC 
apresentou capacidade preditiva razoável para identificar RCA em participantes do ELSA-
Brasil, sendo melhor nas mulheres (AUC acima de 60%, com exceção do grupo de homens 
com 60 ou mais anos). As limitações deste indicador são semelhantes à de outros 
indicadores antropométricos para rastreamento de riscos adversos à saúde.  Os pontos de 
corte sugeridos foram: IAC= 27,0 para as duas faixas etárias nos homens e IAC= 34,0 e 
36,0, respectivamente, para as idades entre 35-59 anos e 60-74 anos, nas mulheres. No 
terceiro artigo, o IAC apresentou capacidade preditiva razoável para identificar RCA, mas 
a Razão Cintura-Quadril (RCQ) foi o indicador que teve melhor desempenho individual. 
As combinações, de pelo menos, um indicador de obesidade geral com outro de obesidade 
central, foram mais fortemente associadas ao RCA, sendo, as AUC da união entre 
IAC+RCQ e IMC+RCQ, aquelas que apresentaram, respectivamente, melhor resultado 
para homens e mulheres. Todas as análises combinadas apresentaram valores de 
sensibilidade melhores do que as análises individuais. Este trabalho é o primeiro sobre o 
IAC e sua relação com risco coronariano realizado no Brasil com uma grande amostra de 
adultos. Espera-se que os dados apresentados sejam úteis para outras pesquisas de campo 
sobre o assunto ou mesmo na prática clínica. Ainda, com o seguimento da coorte ELSA-
Brasil, ele pode ser o ponto de partida para novas análises longitudinais que poderão 
responder melhor as questões levantadas. 

Palavras-chave: Índice de Adiposidade Corporal; Obesidade; Antropometria; Fatores de 
Risco; Rastreamento; Adultos; Grupos Etários; Revisão Sistemática. 

 



 

ABSTRACT 
 

This thesis was developed with the aim to analyze the relationship between BAI and 
coronary risk in the Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). The specific 
objectives indicate the three articles that comprise it: a) To evaluate the performance of 
BAI as an indicator of adverse metabolic and cardiovascular outcomes in adults and to 
identify if age, gender and ethnicity interfere in this performance; b) to propose the most 
appropriate BAI cutoff points to identify the increased Coronary Risk (CR) in the Brazilian 
adults, and to investigate the association, potential effect modification, and confounding 
factors between BAI and CR; and c) to evaluate the individual and combined predictive 
power of BAI to identify CR in Brazilian adults. The first article is a systematic literature 
review of thirteen studies. Two studies evaluated the predictive capacity of BAI to estimate 
hypertension, four for type 2 diabetes melittus (T2DM) and seven for Metabolic Syndrome 
(MS). Only one study was of longitudinal design. The findings are not consistent enough to 
state that gender, age, and ethnicity influence the performance of BAI to estimate 
hypertension, T2DM and MS, however they point out the need to consider these factors for 
more accurate screening. The second article examined participants from the ELSA-Brasil 
baseline (2008-2010), stratified by gender and age group (35-59 years old and 60-74 years 
old). Higher levels of BAI were associated with a high risk of developing future coronary 
disease in all strata. The BAI had reasonable predictive capacity to identify CR in ELSA-
Brasil participants, being better in women (AUC above 60%, except for the group of men 
aged 60 years or older). The limitations of this indice are similar to other anthropometric 
indices for tracking adverse health risks. The suggested cutoff points were: BAI = 27.0 for 
the two age groups in men and BAI = 34.0 and 36.0, respectively, for the ages between 35-
59 years old and 60-74 years old in women. In the third article, BAI presented reasonable 
predictive capacity to identify CR, but the Waist-to-Hip Ratio (WHR) was the indicator 
that had the best individual performance. Combinations of at least one measure of general 
obesity and one of central obesity were more strongly associated with CR, being the AUC 
of the union between BAI+WHR and BMI+WHR, presented a better result for men and 
women, respectively. All combined analyzes showed better sensitivity values than 
individual analyzes. This work is the first with BAI and its relationship with coronary risk 
in Brazil with a large sample of adults. It is hoped that the data presented will be useful for 
other field research on the subject or even in clinical practice. Still, with the follow-up of 
the ELSA-Brasil cohort, it may be the starting point for new longitudinal analyzes that may 
better answer the questions raised. 

Key-Words: Body Adiposity Index; Obesity; Antrhropometry; Risk Factors; Mass 
Screening; Adult; Age Groups; Review. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são responsáveis por altas taxas 

de morbimortalidade no mundo, especialmente, em países de baixa e média renda. Quatro 

grupos de doenças – cardiovasculares, câncer, doença respiratória crônica e diabetes – são 

considerados como as principais causas de morte, sendo declarados como um problema de 

saúde global e uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento humano (Schmidt et al., 2011). 

Ações preventivas e intersetoriais para enfrentamentos frente a esta situação têm sido 

pensadas e estimuladas por cientistas e entidades internacionais, como, a OMS, ONU, 

OPAS, entre outras. 

A obesidade é apontada como um importante fator de risco para o desenvolvimento 

dessas doenças. Portanto, a sua identificação mais acurada em grandes populações 

potencializa ações mais efetivas de prevenção, proteção e promoção da saúde.  

A antropometria é reconhecida como uma boa estratégia de rastreamento de fatores 

de risco à saúde, sendo os indicadores antropométricos de obesidade muito utilizados na 

prática clínica e em estudos epidemiológicos. Contudo, o desempenho de cada indicador 

depende das características de cada população, sobretudo, da idade, da etnia e do sexo. 

Em 2011, um grupo de pesquisadores propôs o Índice de Adiposidade Corporal 

(IAC), como melhor indicador de adiposidade corporal do que o Índice de Massa Corporal 

(IMC) em adultos americanos (Bergman et al., 2011). Isso repercutiu na mídia televisiva e 

escrita. A mensagem passada era de que pesquisadores americanos tinham “descoberto” 

um melhor indicador de obesidade do que o IMC. No entanto, muitas lacunas no 

conhecimento científico ainda persistem para se comprovar a “afirmação” feita por 

jornalistas.  

De fato, mensurar a quantidade de gordura corporal in vivo de forma precisa e 

confiável ainda é um desafio. Diversos métodos indiretos têm sido testados, cada um deles 

apresentando diferentes erros de classificação dependendo da população estudada. O IAC, 

apesar de ser uma ferramenta útil, parece não superar as limitações de outros indicadores 

antropométricos tanto para medir mais precisamente a gordura corporal, quanto para 

identificar fatores de risco à saúde.  

A utilização de múltiplos testes em paralelo geralmente aumenta a sensibilidade 

para detecção do desfecho do que cada teste individualmente. Dessa forma, o uso 
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combinado de indicadores de obesidade geral e central pode ser uma estratégia mais 

adequada para rastreamentos de DCNT. 

Apesar se tratar de um assunto relativamente novo, a acurácia individual do IAC 

como preditor de risco cardiometabólico tem sido estudada em alguns grupos 

populacionais, porém, a produção de dados epidemiológicos com brasileiros é ainda 

restrita. Além disso, faltam estudos sobre o seu uso combinado com outro indicador de 

obesidade central. 

Esta tese foi desenvolvida no contexto do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 

(ELSA-Brasil), considerado o maior estudo multicêntrico longitudinal realizado por um 

país fora do eixo dos países desenvolvidos. Na linha de base do estudo (2008-2010), foram 

examinados 15.105 servidores de instituições de ensino e pesquisa de seis cidades 

brasileiras (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória), 

com idades entre 35-74 anos (ANEXO1). 

A partir do acompanhamento dos participantes do ELSA-Brasil, pretende-se 

realizar análises longitudinais futuras que permitirão a melhor avaliação do uso individual 

ou combinado do IAC como preditor de risco coronariano. 

Os resultados da tese se propõem a contribuir para o conhecimento epidemiológico, 

ou, até mesmo clínico, sobre a utilização do IAC como preditor de risco coronariano e 

estão apresentados sob a forma de três artigos. 

O artigo 1 – “Performance do Índice de Adiposidade Corporal como indicador de 

condições metabólicas e cardiovasculares adversas em adultos: Revisão sistemática” –  

objetivou produzir uma síntese narrativa de toda a produção bibliográfica sobre a 

capacidade preditiva do IAC para detectar desfechos adversos à saúde em adultos, 

avaliando se a idade, o sexo e a etnia interferem nesta performance. 

O artigo 2 –  “Pontos de corte e associação do Índice de Adiposidade Corporal com 

Risco Coronariano no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)” – propõe 

melhores pontos de corte do IAC e da Razão Cintura-Quadril (RCQ) para discriminar risco 

coronariano por sexo e faixa etária, bem com, investiga a associação entre o risco 

coronariano e o IAC, controlada por potenciais confundidores e por um indicador de 

obesidade central, a RCQ. 

O artigo 3 – “Poder discriminatório do Índice de Adiposidade Corporal para risco 

coronariano: Análise de desempenho individual e combinado com outros indicadores 

antropométricos no ELSA-Brasil” – avalia o poder preditivo individual e combinado dos 
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indicadores antropométricos de obesidade geral (IMC e IAC) com indicadores de 

obesidade central (Circunferência de Cintura e RCQ) para identificar risco coronariano, 

sinalizando a melhor estratégia para rastreamentos mais precisos em adultos brasileiros. 

Por fim, tendo em vista que rastreamentos populacionais de desfechos adversos à 

saúde com ferramentas mais precisas fornecem estimativas mais próximas da realidade de 

cada comunidade, permitindo ações de saúde pública e medidas preventivas mais eficazes 

para a redução da mortalidade e morbidade, são feitas considerações sobre os principais 

achados, indicando caminhos para futuras pesquisas e a utilidade do IAC para rastreamento 

de risco coronariano, isoladamente ou de modo combinado com outros indicadores 

antropométricos de obesidade central, em pesquisas de campo, ou mesmo, na prática 

clínica. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade, um importante problema de saúde pública, pode ser caracterizada pelo 

excesso gordura corporal em tal extensão, que acarreta danos à saúde das pessoas 

(Dâmaso, 2003), sendo um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV) (Yusuf et al., 2004).  

Ao longo dos anos o debate sobre a possível relação entre obesidade e doença 

cardiovascular evoluiu bastante, mas existem questões que ainda não são consensuais. 

Atualmente, há uma aceitação de que a obesidade é o maior fator de risco para doenças 

cardiovasculares, porém a melhor medida preditiva de obesidade para diferentes grupos 

populacionais (diferentes etnias, sexo e idade) não é clara (Litwin, 2008; Yusuf et al., 

2005). 

A antropometria se apresenta como um método alternativo com boa confiabilidade 

e reprodutibilidade, de baixo custo, fácil uso, pouco invasivo e que não requer 

equipamentos de alta tecnologia, sendo muito utilizada na prática clínica e em estudos 

epidemiológicos (Almeida, Almeida e Araújo, 2009; Barreira et al., 2012).  

Os indicadores antropométricos de obesidade são muito utilizados para a estimativa 

de risco de morbidades. Contudo, o desempenho deles não é o mesmo quando utilizado em 

populações com características distintas, sobretudo, quando idade, etnia e sexo são 

diferentes (Barreira et al., 2012; Lee et al., 2008; Yusuf et al., 2005). 

Nas últimas décadas, novos indicadores antropométricos têm sido propostos como 

medidas mais precisas de obesidade. Em 2011, Bergman e cols. (2011) sugeriram que o 

Índice de Adiposidade Corporal (IAC) era melhor indicador de adiposidade corporal do 

que o IMC. No entanto, a acurácia do IAC como medida de adiposidade tem variado 

conforme a população estudada (Barreira et al., 2011, 2012; Johnson et al., 2012; Kuhn et 

al., 2014; Lam et al., 2013; Lichtash et al., 2013; López et al., 2012; Sun et al., 2013).  

Diferentemente do IMC, O IAC não usa o peso corporal para seu cálculo, utiliza a 

medida de Circunferência do Quadril (CQ) e a altura de vertéx (estatura), podendo ser 

calculado através da seguinte equação: 

 

 

 
IAC = Circunferência do Quadril (cm)  

        Estatura (m) x   Estatura (m) 
- 18 
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O IAC foi testado como estratégia de rastreamento de fatores de risco 

cardiometabólicos, como a Síndrome Metabólica (SMet) (Bennasar-Veny et al., 2013; 

Chen et al., 2014; Mora-García et al., 2014), o Diabetes Melittus Tipo II (DM2) (Alvim et 

al., 2014; Motamed et al., 2016; Xiao et al., 2015), as dislipidemias (Melmer et al., 2013), 

a hipertensão arterial (Gupta e Kapoor, 2014; Leal Neto et al., 2013; Zhang et al., 2014), a 

resistência à insulina (Marcadenti et al., 2013) e o espessamento da parede das carótidas 

(Zhang et al., 2014). Estes estudos optaram em analisar cada fator de risco isoladamente ou 

em conjunto. Contudo, escores preditivos globais, como o Escore de Risco de Framingham 

(ERF), incorporam variáveis marcadoras de risco, gerando um valor (escore) que permite 

potencializar a interação entre esses fatores. Não foram localizados estudos que analisaram 

a associação do IAC com escores preditivos globais. Bennasar-Veny e cols. (2013) 

analisaram a correlação do IAC com o ERF, mas não testaram a associação. 

Em geral, o IAC tem se associado positivamente com fatores de risco 

cardiometabólicos, demonstrando ser um indicador útil. Contudo, a força e a magnitude 

das associações do IAC com riscos à saúde têm variado dependendo do desfecho, do 

desenho de estudo e da população investigada, bem como, dos pontos de corte utilizados 

(Alves Júnior et al., 2016; Alvim et al., 2014; Barreira et al., 2012; Chakraborty e Bose, 

2012; Djibo et al., 2015; Gadelha et al., 2016; Hardy et al., 2017; Leal Neto et al., 2013; 

Marcadenti et al., 2013; Moliner-Urdiales et al., 2014; Motamed et al., 2016; Schulze et 

al., 2012; Talaei et al., 2013). 

 Os pontos de corte dos indicadores antropométricos para identificar risco de 

desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares têm variado, conforme as 

características das populações investigadas (Alvim et al., 2014; Chen et al., 2014; 

Deurenberg-Yap et al., 2000; Gupta e Kapoor, 2014; Leal Neto et al., 2013; Mora-García 

et al., 2014). Portanto, apesar da importância de pontos de corte universais para 

comparações entre grupos populacionais, o seu uso pode aumentar o erro de classificação 

dos sujeitos (Vasconcelos et al., 2010). 

São poucos os estudos que propuseram pontos de corte do IAC para população 

brasileira (Alves Júnior et al., 2016; Alvim et al., 2014; Gadelha et al., 2016; Leal Neto et 

al., 2013). Esses pontos foram diferentes conforme o sexo e desfecho avaliado, sendo 

maiores nas mulheres. Alvim e cols. (2014) analisando 1.572 adultos moradores de uma 

capital da região sudeste do Brasil e 620 índios de dois grupos (Guarani e Tupinikin), 

habitantes da Reserva Indígena de Aracruz, sugeriram pontos de corte para DM2. Dois 
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estudos realizados com uma amostra comunitária de 316 idosos de uma cidade de pequeno 

porte na região nordeste do país, recomendaram pontos de corte para hipertensão (Leal 

Neto et al., 2013) e hipertrigliceridemia (Alves Júnior et al., 2016) e Gadelha e cols. 

(2016) para SMet, em amostra de conveniência com 149 mulheres na pós-menopausa.  

As diferenças entre os sexos na composição corporal e na distribuição regional de 

gordura estão bem estabelecidas. Em geral, os homens apresentam menor percentual de 

gordura do que as mulheres e, predomina neles, a gordura do tipo androide – aquela mais 

localizada na região central, com acúmulo nas regiões do abdome, tronco, cintura 

escapular e pescoço (Heyward, 2001). Apesar disso, alguns autores (Bennasar-Veny et al., 

2013; Melmer et al., 2013) não consideraram estas diferenças e indicaram os mesmos 

pontos de corte do IAC para identificar desfechos adversos à saúde para ambos os sexos, o 

que não parece ser uma estratégia adequada. 

Outra questão controversa é se os indicadores de obesidade geral ou os de 

obesidade central têm maior capacidade preditiva e utilidade para identificar fatores de 

risco cardiometabólicos em grandes populações (Barzi et al., 2010; Czernichow et al., 

2011; Lee et al., 2008; The Emerging Risk Factors Collaboration et al., 2011; Van-Dijk et 

al., 2012; Vazquez et al., 2007). 

Em estudo realizado com 9.264 participantes do ELSA-Brasil, entre a faixa etária 

35-54 anos, a RCEst apresentou maiores AUC do que o IMC para estimar hipertensão, 

hipertrigliceridemia, DM2 e dois ou mais componentes da SMet em ambos os sexos, com 

exceção apenas para hipertensão nos homens. Este indicador, inclusive, tem melhor 

desempenho do que a RCQ para identificar hipertensão em ambos os sexos e para 

discriminar dois ou mais fatores da SMet em homens (Ferreira, 2015). 

Contudo, algumas metanálises não conseguiram provar desempenho 

substancialmente melhor dos indicadores de obesidade abdominal (CC, RCQ e RCEst) em 

relação ao IMC (Barzi et al., 2010; Czernichow et al., 2011; Lee et al., 2008; The 

Emerging Risk Factors Collaboration et al., 2011; Van-Dijk et al., 2012; Vazquez et al., 

2007). A CC e a RCQ tiveram desempenhos similares ao IMC para predizer incidência de 

diabetes (Vazquez et al., 2007), bem como, discriminar risco de mortalidade por doença 

cardiovascular (Czernichow et al., 2011). CC, RCQ e RCEst não foram melhores do que o 

IMC para detecção de dislipidemia em homens e mulheres asiáticos e homens não 

asiáticos. Apenas a RCQ foi melhor do que IMC em mulheres não asiáticas (Barzi et al., 

2010). Na população caucasiana (Van-Dijk et al., 2012), a CC apresentou correlações mais 
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fortes com Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) em 

homens e com PAD em mulheres, do que IMC, RCQ e RCEst. Todavia, a correlação do 

IMC com outros desfechos foi similar ou melhor que aquela apresentada por outros 

indicadores de obesidade central, tanto em homens quanto em mulheres. A RCEst foi o 

indicador que teve desempenho mais fraco neste último estudo.  

Por outro lado, Kodama e cols. (2012), em metanálise com 15 estudos, concluíram 

que a RCEst em linhas gerais é um indicador de obesidade modestamente melhor para a 

predição de risco futuro de diabetes do que o IMC ou RCQ, sendo que a força da 

associação observada variou entre subgrupos definidos por região geográfica (ocidente vs 

não ocidente), sexo e idade média (≥ 50 anos vs < 50 anos). 

  Nesta direção, os resultados de outra metanálise, comparando a associação do IMC 

e da RCEst com fatores de risco cardiometabólicos (DM2, hipertensão, dislipidemia e 

SMet) e mortalidade em adultos asiáticos e não asiáticos, confirmam ser a RCEst melhor 

indicador do que o IMC para quase todos desfechos avaliados, especialmente, na 

população asiática. No entanto, a RCEst não foi melhor do que o IMC para detectar DM2 

em homens não asiáticos, dislipidemia e SMet em homens e mulheres não asiáticos e 

hipertensão em ambos os sexos e populações (Savva, Lamnisos e Kafatos, 2013). 

 Estas divergências nos resultados destas metanálises podem ser justificadas em 

função de diversos aspectos metodológicos. Os critérios de seleção dos estudos não foram 

os mesmos, o ajuste por possíveis confundidores e os métodos estatísticos de comparação 

não foram iguais, ou ainda, os desfechos avaliados foram diferentes e/ou as características 

da população, no que diz respeito a idade, o sexo e as etnias foram desiguais ou não foram 

avaliadas.  

Outro assunto, que ainda não é consensual, diz respeito ao uso combinado de 

indicadores antropométricos para melhorar a capacidade preditiva de desfechos adversos à 

saúde. Enquanto alguns estudos têm defendido que isso pode melhorar a identificação de 

fatores de risco cardiovasculares (Lam et al., 2015; Tao et al., 2016; Zhu et al., 2004), 

outros concluem o contrário (Lee et al., 2008; Prospective Studies Collaboration et al., 

2009). 

Não foi encontrado na literatura qualquer estudo que tenha testado o desempenho 

do uso combinado do IAC com outros indicadores antropométricos para rastrear desfechos 

adversos à saúde, assim como, que sugerisse pontos de corte com dados de uma grande 
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amostra ou para identificar risco coronariano global em adultos brasileiros por faixas 

etárias. 

Dois estudos realizados com a população asiática (Lam et al., 2015; Zhang et al., 

2016), que avaliaram a acurácia de combinações entre indicadores, não examinaram o 

desempenho do IAC combinado com outros. Apesar do IAC ser analisado individualmente 

nestes estudos, os autores optaram em testar apenas aqueles que tiveram melhor 

desempenho individual. Zhang e cols. (2016), testaram a combinação da Razão Cintura-

Estatura (RCEst) e do Produto da acumulação Lipídica (LAP) e Lam e cols. (2015), a 

combinação do IMC com CC e RCEst. Assim sendo, mais pesquisas são necessárias para 

responder esta questão. 

Por conseguinte, além de identificar se a capacidade preditiva individual ou 

combinada do IAC com outros indicadores antropométricos é mais precisa para predizer 

riscos à saúde, é necessário considerar as diferenças entre os sexos para que se estabeleça 

pontos de corte mais adequados para homens e mulheres. 

A utilização de múltiplos testes em paralelo geralmente aumenta a sensibilidade 

para valores acima dos de cada teste individualmente (Tao et al., 2016), podendo ser esta 

uma estratégia mais adequada para rastreamentos de doenças crônicas não transmissíveis. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Analisar a relação entre Índice de Adiposidade Corporal (IAC) e risco coronariano 

no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). 

 

 

3.2 Específicos 

 

1. Revisar sistematicamente a literatura para avaliar a performance do IAC como 

indicador de condições metabólicas e cardiovasculares adversas em adultos e 

identificar se a idade, o sexo e a etnia interferem nesta performance (ARTIGO 1);  

2. Propor pontos de corte do IAC mais apropriados para identificar risco coronariano na 

população adulta brasileira e analisar a associação entre IAC e risco coronariano, 

identificando potenciais modificadores de efeito e confundidores, bem como, o efeito 

do ajuste adicional pela Razão Cintura-Quadril (RCQ) na magnitude dessa associação 

(ARTIGO 2); 

3. Avaliar o poder discriminatório individual e combinado do IAC para identificar risco 

coronariano e investigar se o uso combinado de indicadores antropométricos de 

obesidade geral (IMC e IAC) com indicadores de obesidade central (CC e RCQ) tem 

melhor capacidade preditiva de risco coronariano em uma grande amostra de adultos 

brasileiros (ARTIGO 3). 
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4 REFERENCIAL TEORICO 

 

4.1 Obesidade: Definição, identificação e classificação 

 

Os componentes corporais (músculos, ossos e gordura) são os que podem causar 

maiores variações no peso total. 

O sobrepeso ou excesso de peso corporal pode ocorrer em função do aumento em 

apenas um desses componentes ou no conjunto deles, enquanto que a obesidade pode ser 

entendida como uma condição clínica multifatorial, caracterizada pelo excesso gordura 

corporal em tal extensão, que acarreta danos à saúde das pessoas (Dâmaso, 2003). A 

etimologia da palavra é derivada do latim: Obesitas significando gordura física, corpulência. 

Provém de obedere, ob (sobre) e edere (comer), ou seja, comer em excesso, devorar. Dessa 

forma, pode-se dizer que a obesidade provoca aumento do peso corporal, porém, o inverso 

nem sempre é verdadeiro. Alguns indivíduos poderão apresentar excesso de peso corporal e 

não serem obesos devido ao aumento de massa muscular, exemplo de atletas de algumas 

modalidades esportivas. 

O dicionário da língua portuguesa Michaelis on-line apresenta duas acepções da 

palavra, sendo que uma delas estabelece a partir de que ponto o acúmulo de gordura é 

obesidade, definindo assim: “2. Acumulação de gordura no corpo superior a 20% do peso 

total do indivíduo” (Michaelis, 2015). Similarmente, o dicionário de educação física e esporte, 

define como: “condição patológica na qual o peso corporal de uma pessoa do sexo masculino 

está 20% a 25% acima da sua exigência física e esquelética. Para o sexo feminino esses 

valores vão de 30% a 35%...” (Barbanti, 2003), ou seja, diferenciando o limite dependendo do 

sexo. No entanto, esses valores ainda não são consensuais, podendo variar conforme o método 

usado para aferição, bem como, as características da população (Heyward, 2001). 

A gordura corporal é o componente do corpo humano que parece acarretar maiores 

prejuízos à saúde, favorecendo o surgimento de enfermidades (Pinheiro, Freitas e Corso, 

2004). Por conseguinte, um bom indicador de obesidade deverá ser mais sensível e específico 

para aferir a adiposidade e não apenas, o excesso de peso corporal. 

Ainda hoje, uma das estratégias mais utilizada e divulgada para aferir obesidade em 

pesquisas de campo ou, até mesmo na prática clínica, é baseada no peso corporal relativo a 

altura. O Índice de Massa Corporal (IMC) é calculado dividindo-se o peso corporal em 
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quilogramas pela altura em metros, elevada ao quadrado. Ele foi proposto em 1832 por 

Lambert Adolfhe Jaques Quetelet, considerado o pai da antropometria científica (Eknoyan, 

2007). Na sua proposição inicial, era conhecido como Índice de Quetelet, e tinha o intuito de 

identificar as características físicas de uma população. Surgiu a partir das observações deste 

estudioso de que o crescimento do ser humano ao longo da vida não era linear e o peso não 

aumentava o cubo da altura, mas sim, o quadrado. Para ele, a figura humana era melhor 

representada por um cilindro do que por uma esfera. Somente após a Segunda Guerra 

Mundial, quando a relação entre peso corporal e mortalidade por doenças, particularmente as 

DCV e diabetes, se tornou gradualmente uma preocupação médica, a busca por um confiável 

e prático índice de peso relativo começou a assumir crescente importância nos estudos 

epidemiológicos e clínicos (Eknoyan, 2007). Dois estudos epidemiológicos realizados na 

década de 1970 ajudaram o Índice de Quetelet a ganhar relevância. O primeiro, durante a fase 

IV do estudo de Framingham, comparou três indicadores de peso relativo (Peso/Altura, 

Peso/Altura2, Peso/Altura3) com medidas de espessuras de dobras cutâneas, sendo que o 

indicador Peso/Altura2 apresentou melhor resultado (Florey, 1970). O segundo, com amostras 

de 12 estudos em cinco diferentes países (amostra total 7.424 homens saudáveis), além de 

comparar os três indicadores com medidas de espessuras de dobras cutâneas, o verificou 

também com a densidade corporal aferida com a técnica da Pesagem Hidrostática em parte da 

amostra (428 homens), confirmando o resultado do primeiro e rebatizando o Índice de 

Quetelet como Índice de Massa Corporal (Keys et al., 1972). Desde então, a preocupação era 

saber se este indicador era uma boa medida de adiposidade. O IMC passou a ser muito 

utilizado em estudos de associação com doenças cardiovasculares, pois, além disso, a sua 

métrica é muito fácil de ser obtida, reproduzível, amplamente aceita e compreendida (Litwin, 

2008). 

Outro aspecto que gera certa confusão no senso comum é a classificação do peso 

corporal adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (World Health Organization, 

2006) a partir de valores de IMC. Os termos sobrepeso e obesidade aparecem como 

classificação do peso corporal relativo, estabelecendo graus de obesidade a medida que os 

valores de IMC são aumentados. Então, pessoas que possuem IMC acima de tal valor – IMC≥ 

30kg/m2 segundo a OMS – independente da sua composição corporal, são consideradas 

obesas. Dessa forma, considerar apenas o peso corporal relativo pode induzir uma falsa 

definição de obesidade, pois, como dito anteriormente, excesso de peso corporal nem sempre 

é obesidade. 
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Em termos individuais, o IMC parece não ser capaz de descrever a ampla variação que 

ocorre na composição corporal (Deurenberg-Yap et al., 2000; Rezende et al., 2007; Yao et 

al., 2002). Em grandes populações, normalmente associa-se a obesidade ao excesso de 

gordura corporal ou de tecido adiposo, devido ao número de pessoas com grande quantidade 

de massa muscular ser restrito (Costa, 2001). 

A gordura corporal é resultante das células adiposas, os adipócitos, depositados em 

forma de gordura essencial – ou seja, aquela armazenada internamente nos principais órgãos, 

intestinos, músculos e nos tecidos ricos em lipídios existentes por todo o sistema nervoso 

central –, e de gordura de reserva – aquela estocada no tecido adiposo que protege os vários 

órgãos internamente de traumatismos e debaixo da superfície da pele (subcutânea). Quanto à 

distribuição ou localização, a gordura corporal é classificada em ginoide (tipo pera) ou 

androide (tipo maçã). A primeira, também chamada de periférica, é mais comum nas 

mulheres e se acumula predominantemente na região da pélvis e coxa superior, enquanto que 

a segunda, denominada de central ou abdominal, é mais comum nos homens e se acumula nas 

regiões do abdome, tronco, cintura escapular e pescoço (Heyward, 2004). 

 

4.2 Modelos teóricos e métodos para análise da composição corporal 

 

Alguns modelos teóricos para análise da composição corporal têm sido propostos com 

o intuito de obter valores de referência para o desenvolvimento de novas técnicas de avaliação 

dos componentes da composição corporal (Böhme, 2000). 

O modelo proposto por Wang, Pierson & Heymsfield (1992) apresenta cinco níveis da 

composição do corpo humano, sendo o primeiro (nível atômico) e o segundo (nível 

molecular), relacionados à parte química do corpo humano, enquanto os outros três níveis - 

celular, tecidos/sistemas e corpo total - correspondentes a parte anatômica. 

Segundo Böhme (2000), Heyward & Stolarczyk (1996) propuseram o fracionamento 

do peso corporal em quatro níveis de análise: 1) o modelo químico, que considera o peso 

corporal como resultado da soma de quatro compartimentos, sendo eles: massa de gordura, 

água, proteínas e minerais ósseos; 2) o modelo anatômico, no qual o peso corporal é dividido 

em tecido adiposo, tecido muscular esquelético, tecido muscular não esquelético e tecido 

ósseo; 3) o modelo dos fluidos metabólicos que subdivide a massa corporal em cinco 

compartimentos que incluem a massa gorda, os fluidos intracelulares, os fluidos 

extracelulares, os sólidos intracelulares e os sólidos extracelulares; e por fim, 4) o modelo da 
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totalidade do corpo, que divide a massa corporal em dois compartimentos, a massa de gordura 

e a massa livre de gordura. 

Atualmente, essa estratégia de fracionamento do peso corporal em dois 

compartimentos – gordura e massa livre de gordura – tem sido bem aceita entre os estudiosos 

da composição corporal (Costa, 2001; Heyward, 2004; Rezende et al., 2007; Silva et al., 

2011), pois, além de oferecer maior clareza, simplicidade e objetividade quando da análise e 

interpretação dos diferentes componentes e suas implicações para a saúde individual e 

coletiva, possibilitou o surgimento, nas últimas décadas, de métodos e técnicas mais simples, 

baratas e fáceis de utilizar para a determinação da gordura corporal. 

A determinação direta dos parâmetros da composição corporal é feita através de 

dissecação de tecidos em laboratórios especializados, o que só é possível em animais e 

cadáveres. Portanto, in vivo, recorrem-se as técnicas indiretas e duplamente indiretas como: 

ultrassonografia, raio X, tomografia computadorizada, ressonância magnética, bioimpedância 

elétrica, densitometria e antropometria. 

A utilização dos métodos indiretos, em razão do alto custo de seus equipamentos, da 

sofisticação dos métodos e das dificuldades em envolver indivíduos nos protocolos de 

medidas, torna-se, muitas vezes, inviável em estudos epidemiológicos e diagnósticos clínicos. 

Os métodos duplamente indiretos, como a antropometria, por exemplo, têm se apresentado 

como uma estratégia bastante utilizada na saúde pública nas últimas décadas, auxiliando na 

identificação de grupos com problemas nutricionais e com fatores de risco associados às 

doenças, favorecendo a elaboração de ações voltadas para promoção e proteção da saúde, 

além de reduzir o custo com diagnóstico e tratamento destas doenças (Gomes et al., 2009). 

A antropometria se propõe a estudar e a avaliar as medidas de tamanho, peso e 

proporções do corpo humano, buscando identificar as relações existentes entre a estrutura 

física e a saúde ou o desempenho esportivo (Costa, 2001; Heyward, 2004). Por isso, nas 

últimas décadas têm surgido proposições de novos indicadores antropométricos na tentativa 

de estabelecer uma medida indireta da obesidade com maior validade e confiabilidade em 

determinadas populações, baseados nas medidas de peso, alturas, circunferências corporais e 

espessuras de dobras cutâneas. 

Segundo Fletcher & Fletcher (2006) os testes mais simples só são úteis quando os 

riscos de classificação são conhecidos e considerados como razoavelmente baixos. Por essa 

razão, um bom teste requer altos valores de sensibilidade e especificidade, quando 



 

26 
 

comparados os seus resultados com um padrão-ouro, diminuindo ou evitando erros de 

classificação dos sujeitos. 

Outra questão que merece destaque, quando se utiliza a técnica antropométrica é o uso 

rigoroso da padronização das medidas, seja ela nacional ou internacional. A escolha por uma 

ou outra padronização dependerá do contexto/objetivo no qual as variáveis antropométricas 

serão utilizadas. Esta estratégia poderá reduzir os erros de medição e classificação (Petroski, 

2011). 

 

4.3 O crescimento global da obesidade: possíveis explicações 

 

A obesidade como um importante fator de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis – diabetes mellitus tipo II (DM2), hipertensão e doenças cardiovasculares – 

está bem documentada na literatura (Savva, Lamnisos e Kafatos, 2013; Yusuf et al., 2004, 

2005). A prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado, tanto nos países 

desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento (World Health Organization, 2017). 

Pesquisas realizadas no Brasil, desde meados da década de 1970, têm revelado um aumento 

substancial da frequência de excesso de peso na população brasileira em geral, sendo que este 

aumento difere conforme a faixa etária, o sexo, o status socioeconômico e o período (Schmidt 

et al., 2011).  

Alguns autores sinalizaram que a gordura localizada na região abdominal parece ser 

maior preditora de problemas de saúde do que a gordura generalizada (Kodama et al., 2012; 

Pitanga e Lessa, 2005; Savva, Lamnisos e Kafatos, 2013). No entanto, várias metanálises não 

conseguiram provar superioridade substancial dos indicadores de obesidade abdominal (CC, 

RCQ e RCEst) em relação ao IMC (Barzi et al., 2010; Czernichow et al., 2011; Lee et al., 

2008; The Emerging Risk Factors Collaboration et al., 2011; Van-Dijk et al., 2012; Vazquez 

et al., 2007). O debate sobre a melhor medida de obesidade para estimativa de doenças 

cardiovasculares é atual. Não está claro ainda, por exemplo, porque e de que forma em 

grandes populações de diferentes etnias as medidas de obesidade centralizada, como a 

Circunferência da Cintura, estão relacionadas com o IMC, uma medida de obesidade total 

(Litwin, 2008).  

Contudo, independente da forma como é medida, possíveis explicações têm sido 

apresentadas na tentativa de elucidar as causas do aumento da obesidade no mundo. Pinheiro, 
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Freitas e Corso (2004), em estudo de revisão, destacam as três principais hipóteses para tentar 

explicar este fenômeno.  

A primeira hipótese sugere maior suscetibilidade genética de determinadas populações 

ao aparecimento da obesidade, que associada a determinados fatores ambientais, 

potencializaria a sua ocorrência. A segunda atribui a tendência de aumento da obesidade à 

diminuição rápida de dispêndio energético dos indivíduos, geralmente em decorrência de 

ocupações, que requerem menor esforço físico, e da redução da atividade física no tempo 

livre, e a fatores alimentares, como a diminuição do consumo de fibras e o aumento do 

consumo de gorduras e açúcares. Estaria, consequentemente, relacionada às condições de vida 

das pessoas. A terceira hipótese indica que a obesidade poderia ser resultado de uma 

desnutrição energético-proteica precoce, promovendo uma tendência ao balanço energético 

positivo, quando ocorresse o acesso facilitado aos alimentos, decorrente de mudanças na 

regulação do sistema nervoso central no sentido de facilitar prioritariamente o acúmulo de 

gordura corporal (Pinheiro, Freitas e Corso, 2004). 

Assim, o excesso de gordura corporal, e consequentemente de peso corporal, em 

muitos casos, poderia ser explicado pela disposição de energia no organismo para além do que 

é gasta, o chamado balanço energético positivo. 

Embora se aceite que o consumo de energia em excesso e o gasto energético 

diminuído levem à obesidade em base individual, em coletividades, os determinantes sociais 

precisam ser considerados. Ainda que no presente trabalho, estes aspectos não sejam 

abordados, não se pode desconsiderar na determinação da obesidade a inclusão das dimensões 

sócio históricas para melhor compreensão deste processo. Assim, considera-se que o balanço 

energético pode ser influenciado por fatores genéticos, comportamentais e sociais. Por 

exemplo, determinados contextos culturais podem estimular os sujeitos a consumirem 

alimentos mais calóricos, maior quantidade de sal ou açúcar na sua alimentação, dependendo 

dos seus costumes culinários e hábitos alimentares, ou ainda, melhor encorajar ou não estes a 

prática de atividades físicas (Dâmaso, 2003; Foss e Keteyian, 2000). 

 Nas últimas décadas, as distintas mudanças econômicas, sociais e culturais, que 

caracterizam o desenvolvimento em países emergentes, apontam para um padrão complexo e 

dinâmico dos determinantes sociais da obesidade, sendo que as diferenças entre regiões 

acompanhadas de possíveis desigualdades de gênero, normalmente existentes nesses países, 

produzem uma situação singular e complexa (Monteiro, Conde e Popkin, 2001). A 

modernização dos modos de produção e o crescimento da urbanização colaboraram para o 
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surgimento de ambientes propícios a adoção de comportamentos alimentares e de práticas de 

atividades físicas que favorecem o aumento epidêmico da obesidade, indicando uma 

exposição populacional cada vez mais intensa a riscos cardiovasculares. 

 

4.4 O Índice de Adiposidade Corporal como medida de obesidade e sua associação com 

condições metabólicas e cardiovasculares adversas em adultos 

 

Novos indicadores antropométricos têm sido propostos como medidas mais precisas 

de obesidade. Em 2011, um grupo de pesquisadores propôs o Índice de Adiposidade Corporal 

(IAC) como melhor indicador de adiposidade corporal do que o Índice de Massa Corporal 

(IMC) em adultos americanos (Bergman et al., 2011). Conforme apresentada anteriormente, a 

equação para o cálculo do IAC, necessita apenas das medidas de Circunferência do Quadril 

(CQ) e da estatura, diferentemente do IMC, que usa o peso corporal e a estatura para seu 

cálculo. 

No estudo que originou esse indicador, a CQ esteve associada positivamente e de 

modo mais forte (r= 0,602, p< 0,001) com o percentual de gordura corporal medido pelo 

DEXA, do que as outras medidas antropométricas testadas, Circunferência da Cintura (CC) 

(r= 0,375, p< 0,001) e peso (r= 0,226, p< 0,001). A altura foi a única medida que se associou 

negativamente com a gordura corporal (r= -0,524, p< 0,001). Altura e CQ não apresentaram 

correlação entre si (r= 0,005, p= 1,0), sugerindo que ambas podem contribuir com 

informações independentes para a estimação de adiposidade. Partindo do mesmo pressuposto 

de Quetelet, de que a relação entre gordura corporal e altura não é linear, os autores 

assumiram que o percentual de gordura depende da relação:  

 

 

 

O termo de potência X foi determinado com base nos dados de 1.733 mexicanos-

americanos (675 homens e 1.058 mulheres), sendo o valor próximo de 1,5, aquele que 

apresentou maior correlação entre a medida do percentual de gordura feita pelo IAC e pelo 

DEXA (r= 0,790). A sugestão inicial da equação para cálculo do IAC ficou então assim:  

 

 

 

IAC = Circunferência Quadril (cm) 
  Estatura (m)X 

IAC = Circunferência Quadril (cm) 
  Estatura (m)1,5 
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Adicionalmente, comparou-se por meio do teste de Bland-Altman, a concordância 

entre as medidas de percentual de gordura feitas pelo IAC e pelo DEXA, identificando o 

intercepto de 18 como o valor que maximizaria a concordância entre as medidas. Assim, o 

coeficiente de concordância de Lin (C_b) entre DEXA e IAC-18 foi de 0,986 (p< 0,001). 

Logo, a equação que melhor representou o percentual de gordura nesta população e que os 

autores sugerem como melhor medida de adiposidade do que o IMC é:   

 

 

 

Alternativamente, para facilitar o uso do indicador, o IAC pode ser calculado pela 

equação apresentada na introdução desta tese.  

A relação linear entre a medida de percentual de gordura derivada do IAC e do DEXA 

foi similar em homens e mulheres. Segundo Bergman e cols. (2011), o tamanho do quadril 

parece refletir tanto a gordura visceral quanto a gordura subcutânea da coxa, e 

consequentemente, capta melhor a adiposidade corporal em homens e mulheres adultos. 

A validação cruzada do IAC foi realizada numa população de 223 negros americanos 

(97 homens e 126 mulheres). A correlação e a concordância do IAC com percentual de 

gordura medido pelo DEXA foram similares às encontradas na população de origem (r= 0,849 

e C_b= 0,947, p< 0,001).    

Estudos de validação (Barreira et al., 2012; Freedman et al., 2012; Johnson et al., 

2012) com outros métodos mais precisos para medida de adiposidade, como o DEXA, por 

exemplo, indicam que o IAC tem acurácia semelhante a outros indicadores, variando 

conforme a população estudada. O IAC tem apresentado desempenho melhor do que o IMC 

em alguns grupos populacionais (Johnson et al., 2012; Kuhn et al., 2014; Lam et al., 2013; 

Lichtash et al., 2013; Sun et al., 2013), porém, em outros não (Barreira et al., 2011, 2012; 

Freedman et al., 2012; López et al., 2012; Suchanek et al., 2012). 

Embora Bergman e cols. (2011), não tenham investigado a utilidade do IAC como 

preditor de desfechos de morbimortalidade, estudos posteriores têm testado sua associação 

com hipertensão arterial (Chakraborty e Bose, 2012; Gupta e Kapoor, 2014; Leal Neto et al., 

2013; Moliner-Urdiales et al., 2014), DM2 (Alvim et al., 2014; Hardy et al., 2017; Schulze et 

al., 2012; Talaei et al., 2013), resistência à insulina (Marcadenti et al., 2013), Síndrome 

Metabólica (SMet) (Djibo et al., 2015; Gadelha et al., 2016; Motamed et al., 2016), dois ou 

mais fatores de risco cardiometabólicos agrupados (Barreira et al., 2012) e mortalidade 

IAC = Circunferência Quadril (cm)  
  Estatura (m)1,5 

- 18 
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(Dhaliwal et al., 2014; Moliner-Urdiales et al., 2013). A força e magnitude das associações do 

IAC com riscos à saúde têm variado dependendo do desfecho, do desenho de estudo e da 

população investigada (Alves Júnior et al., 2016; Alvim et al., 2014; Barreira et al., 2012; 

Chakraborty e Bose, 2012; Djibo et al., 2015; Gadelha et al., 2016; Hardy et al., 2017; Leal 

Neto et al., 2013; Marcadenti et al., 2013; Moliner-Urdiales et al., 2014; Motamed et al., 

2016; Schulze et al., 2012; Talaei et al., 2013). 

Em contraposição, Heitmann e Lissner (2011) mostraram que a medida da CQ 

isoladamente tem se associado negativamente com doenças cardiovasculares em alguns 

estudos prospectivos, contudo, os efeitos metabólicos protetores do maior tamanho do quadril 

são potencializados quando a sua proporção em relação ao corpo total é considerada. Os 

estudos que analisaram a CQ corrigida por outros indicadores antropométricos, como o IMC e 

a CC, por exemplo, evidenciaram os efeitos protetores do quadril grande sobre a 

morbimortalidade coronariana. Apesar de parecer ser mais forte nas mulheres do que nos 

homens, estes efeitos foram evidentes em ambos. De fato, o aumento da CQ pode indicar 

aumento do musculo glúteo, sendo assim, pode ser um marcador de massa muscular 

esquelética total, o que poderia explicar o efeito protetor.  

Portanto, não está claro ainda qual a melhor relação entre a CQ e outras medidas 

antropométricas para indicar riscos à saúde, pois, os mecanismos fisiológicos hormonais têm 

diferentes implicações nas circunferências da cintura, coxa ou quadril. Por exemplo, excesso 

de glicocorticoide, deficiência do hormônio do crescimento e alta concentração de andrógenos 

nas mulheres e baixa concentração de testosterona nos homens estão associados com aumento 

de gordura visceral, redução massa muscular esquelética e resistência à insulina (Yusuf et al., 

2005). Contudo, indicadores antropométricos que incorporem a medida de CQ no seu cálculo 

parecem apresentar bom potencial como preditores de riscos à saúde em grandes populações.  

Em estudos transversais, o maior valor do IAC esteve associado positivamente com a 

hipertensão em adultos – mesmo após ajuste de possíveis confundidores – em homens 

indianos (Chakraborty e Bose, 2012) (OR= 2,30; IC95%1,33–4,51) e em idosos brasileiros de 

ambos os sexos (Leal Neto et al., 2013), ainda que o tamanho do efeito tenha sido pequeno 

neste último grupo (RP=1,010; IC95%1,002–1,018, p= 0,016 nas mulheres e RP=1,020; 

IC95% 1,001–1,040, p= 0,049 nos homens). Da mesma forma, se associou com o diabetes em 

homens e mulheres brancos e negros de quatro comunidades norte-americanas (Hardy et al., 

2017), em moradores de área urbana de uma capital da região sudeste do Brasil e em índios 

brasileiros (Alvim et al., 2014). Associou-se também com a resistência à insulina em 
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pacientes com síndrome coronariana aguda de ambos os sexos (Marcadenti et al., 2013), com 

SMet em mulheres filipinas e caucasianas na pós-menopausa (Djibo et al., 2015) e com dois 

ou mais fatores de risco cardiovasculares em norte-americanos negros e brancos de ambos os 

sexos (Barreira et al., 2012).  

Por outro lado, o IAC não se associou, após ajuste de outros preditores, com a SMet 

em mulheres e homens iranianos (Motamed et al., 2016) e em mulheres brasileiras (Gadelha 

et al., 2016) e americanas-africanas na pós menopausa (Djibo et al., 2015), nem com a 

hiperglicemia em idosos brasileiros de ambos os sexos (Alves Júnior et al., 2016). 

Longitudinalmente, observou-se a associação do IAC com a incidência de hipertensão 

em homens e mulheres norte-americanos (Moliner-Urdiales et al., 2014), com a incidência de 

diabetes em alemães de ambos os sexos (Schulze et al., 2012) e em homens indianos (Talaei 

et al., 2013). 

O IAC aumentado esteve associado também com mortalidade por doença 

cardiovascular em australianos (Dhaliwal et al., 2014). Ao contrário, não esteve associado 

com incidência de diabetes em mulheres indianas (Talaei et al., 2013), nem com mortalidade 

por todas as causas e por doença cardiovascular em homens norte-americanos (Moliner-

Urdiales et al., 2013). 

Não há consenso sobre quais são os fatores que podem interferir nessas associações. 

As variáveis utilizadas em modelagens de estudos epidemiológicos sobre indicadores 

antropométricos, em busca de respostas mais precisas, quase sempre são diferentes. 

Entretanto, algumas são mais consensuais, como é o caso, da idade. Outras, como atividade 

física (Coqueiro et al., 2013; Djibo et al., 2015; Gadelha et al., 2016; Hardy et al., 2017; Leal 

Neto et al., 2013; Moliner-Urdiales et al., 2013, 2014; Schulze et al., 2012; Talaei et al., 

2013), escolaridade (Coqueiro et al., 2013; Leal Neto et al., 2013; Schulze et al., 2012; Talaei 

et al., 2013) e tabagismo (Coqueiro et al., 2013; Dhaliwal et al., 2014; Djibo et al., 2015; 

Gadelha et al., 2016; Leal Neto et al., 2013; Moliner-Urdiales et al., 2013, 2014; Schulze et 

al., 2012; Talaei et al., 2013), parecem ser importantes confundidores a serem controlados. 

Poucos estudos sobre o IAC têm analisado a influência da etnia ou da raça/cor da pele 

(Barreira et al., 2011, 2012) na associação com fatores de risco cardiovasculares, porém, 

sabe-se que os componentes da composição corporal podem variar de acordo com estas 

características, além de que, em estudos com outros indicadores antropométricos, elas têm se 

apresentado como importantes confundidores (Savva, Lamnisos e Kafatos, 2013; Van-Dijk et 

al., 2012; Zhu et al., 2004). Cabe destacar que, apesar de muitos estudos na área da saúde 
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considerarem raça e etnia como sinônimos, estes termos não representam a mesma coisa. 

Enquanto raça engloba características fenotípicas, como, por exemplo, a cor da pele, a etnia 

envolve fatores culturais e ambientais (Santos et al., 2010). Em vista disso, existe a 

necessidade de mais pesquisas para melhor compreensão desta relação. 

Um assunto ainda pouco estudado e que não há consenso nas evidências existentes é 

se o uso combinado de indicadores antropométricos pode melhorar a capacidade preditiva 

(Lam et al., 2015; Lee et al., 2008; Prospective Studies Collaboration et al., 2009; Tao et al., 

2016; Zhu et al., 2004). O desempenho do IAC em combinação com outros indicadores 

antropométricos para rastrear desfechos adversos à saúde ainda não foi avaliado, mas é 

plausível a hipótese de que a combinação de um indicador de obesidade geral com outro de 

obesidade central tem maior poder preditivo de desfechos adversos à saúde. Outra questão 

que precisa ser melhor estudada é a possível interação estatística entre obesidade geral e 

central para o aumento de risco coronariano futuro. 

 Portanto, além de identificar se a capacidade preditiva individual ou combinada do 

IAC com outros indicadores antropométricos é mais precisa para predizer riscos à saúde, é 

necessário considerar as particularidades entre os sexos para que se estabeleça pontos de corte 

mais adequados, dado que, as diferenças nas composições corporais entre homens e mulheres 

estão bem estabelecidas (Heyward, 2001). 

 O conhecimento da complexa dinâmica entre as morfologias corporais de grupos com 

diferentes idades, etnias e sexos e os fatores de risco ou de proteção à saúde está em 

construção. Com o intuito de auxiliar no reconhecimento de indicadores antropométricos mais 

precisos para identificar desfechos adversos à saúde, a presente tese investigou a utilização do 

IAC como preditor de risco coronariano em adultos brasileiros. Os resultados são 

apresentados a seguir sob a forma de três artigos. 



 

33 
 

5 RESULTADOS DA TESE 
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RESUMO 

 

Indicadores antropométricos de obesidade têm sido usados como estratégia de baixo custo, 

rápida e minimamente invasiva para rastreamento de Condições Metabólicas e 

Cardiovasculares Adversas (CMCA). No entanto, há controvérsias sobre quais indicadores 

antropométricos são melhores preditores desses fatores. Desse modo, o objetivo desta revisão 

foi avaliar a performance do Índice de Adiposidade Corporal (IAC) como indicador de 

CMCA em adultos e identificar se a idade, sexo e etnia interferem nesta performance. Foram 

realizadas buscas em bases de dados eletrônicas, além de contato com autores, procura no 

Google Scholar e em lista de referências bibliográficas de artigos sobre o assunto. Treze 

estudos atenderam aos critérios de inclusão/exclusão. Dois avaliaram a capacidade preditiva 

do IAC para rastrear hipertensão, quatro para Diabetes tipo 2 (DM2) e sete para Síndrome 

Metabólica (SMet). Apenas um estudo foi de desenho longitudinal. As áreas sob as Curvas 

ROC (AUC) foram maiores do que 0,60 e IC95% acima de 0,50, variando conforme as 

características da população investigada e do desfecho analisado. A exceção foi para 

discriminar incidência de DM2 em mulheres (AUC=0,527: IC95%: 0,484-0,569). As 

evidências disponíveis não permitem afirmar que sexo, idade e etnia influenciam no 

desempenho do IAC para rastrear hipertensão, DM2 e SMet. No entanto, os achados desta 

revisão sugerem a necessidade de se considerar estes fatores para rastreamentos futuros mais 

precisos. 
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INTRODUÇÃO  

  

 Estudos têm sugerido a utilização dos indicadores antropométricos de obesidade como 

estratégia de rastreamento de condições clínicas metabólicas adversas – tais como, a 

Síndrome Metabólica (SMet) (1–4), o Diabetes Melittus Tipo 2 (DM2) (5–7) e as 

dislipidemias (8) – ou de condições cardiovasculares adversas – como doença cardíaca 

coronariana (9), hipertensão arterial (10–12), espessamento da parede das carótidas (12) –, 

justificada, principalmente, por ser uma estratégia de baixo custo, minimamente invasiva e 

mais rápida do que métodos mais sofisticados. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi proposto, em 1832, por Lambert Adolfhe 

Jaques Quetelet com o intuito de identificar as características físicas de uma população. Foi 

batizado inicialmente de “índice de Quetelet”. Na década de 1970, esse índice começou a 

assumir crescente importância nos estudos epidemiológicos e clínicos, sendo rebatizado como 

IMC (13). Quase duzentos anos depois da sua proposição, ainda é uma das estratégias mais 

utilizadas e divulgadas como ferramenta para rastreamento, acompanhamento e controle da 

obesidade, sendo recomendado o seu uso por entidades internacionais (14, 15). Além da sua 

métrica ser facilmente obtida, reproduzível e amplamente aceita e compreendida (16), valores 

mais altos de IMC têm sido associados a maior risco cardiometabólico e mortalidade (17–19). 

No entanto, o IMC tem limitações para diferenciar o tecido adiposo da massa magra, 

especialmente, em indivíduos nos intervalos intermediários (25-29,9 kg/m2) (20, 21) e seu 

desempenho como preditor de fatores de risco cardimetabólico e mortalidade parece variar 

conforme idade, sexo e etnia (22). 

 Mais recentemente, na tentativa de estabelecer uma medida indireta da obesidade com 

maior validade e confiabilidade, outros indicadores antropométricos têm sido propostos e 

testados. A maioria deles – os mais conhecidos e estudados nos últimos anos são a 

Circunferência da Cintura (CC), a Razão Cintura-Quadril (RCQ) e a Razão Cintura-Estatura 

(RCEst) – se propõe a medir indiretamente a obesidade central, tendo em vista que a gordura 

visceral, via diversos mecanismos, é a principal responsável pela formação de ateromas, e 

desse modo, estes seriam melhores preditores de risco cardiometabólico do que o IMC (16). 

No entanto, as evidências existentes, até o momento, não conseguem responder de 

forma consistente: qual ou quais os indicadores antropométricos melhor indicam a obesidade 

(23, 24), se o uso combinado melhora a precisão diagnóstica (25–27) e, por consequência, 
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qual ou quais são melhores preditores de fatores de risco cardiometabólicos, doenças 

cardiovasculares e mortalidade (28–31). 

Algumas metanálises não conseguiram provar desempenho substancialmente melhor 

dos indicadores de obesidade abdominal (CC, RCQ e RCEst) em relação ao IMC (18, 22, 25, 

28, 31, 32). A CC e a RCQ tiveram desempenhos similares ao IMC para predizer incidência 

de diabetes (32), bem como, discriminar risco de mortalidade por doença cardiovascular (28). 

A CC, a RCQ e a RCEst não foram melhores do que o IMC para detecção de dislipidemia em 

homens e mulheres asiáticos e homens não asiáticos. Apenas a RCQ foi melhor do que IMC 

em mulheres não asiáticas (31). Na população caucasiana (22), a CC apresentou correlações 

mais fortes com Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) em 

homens e com PAD em mulheres, do que IMC, RCQ e RCEst. Todavia, a correlação do IMC 

com outros desfechos foi similar ou melhor ao de outros indicadores de obesidade central 

tanto em homens quanto em mulheres.  

A RCEst foi indicador que teve desempenho mais fraco neste último estudo. No 

entanto, Kodama e cols. (30), em metanálise com 15 estudos, concluíram que RCEst em 

linhas gerais é um indicador de obesidade modestamente melhor para a predição de risco 

futuro de diabetes do que o IMC ou RCQ, sendo a força de associação observada variando 

entre subgrupos definidos por região geográfica (ocidente vs não ocidente), sexo e idade 

média (≥ 50 anos vs < 50 anos). 

  Nesta direção, os resultados de outra metanálise (29) comparando a associação do 

IMC e da RCEst com fatores de risco cardiometabólicos (DM2, hipertensão, dislipidemia e 

SMet) e mortalidade em adultos asiáticos e não asiáticos defendem ser a RCEst melhor 

indicador do que o IMC para quase todos desfechos avaliados, especialmente, na população 

asiática. No entanto, a RCEst não foi melhor do que o IMC para detectar DM2 em homens 

não asiáticos, dislipidemia e SMet em homens e mulheres não asiáticos e hipertensão em 

ambos os sexos e populações. 

 Estas divergências nos resultados destes estudos com metanálise podem ser 

justificadas em função de diversos aspectos metodológicos. Os critérios de seleção dos 

estudos não foram os mesmos, o ajuste por possíveis confundidores e os métodos estatísticos 

de comparação não foram iguais, ou ainda, os desfechos avaliados foram diferentes e/ou as 

características da população, no que diz respeito a idade, sexo e etnias foram desiguais ou não 

foram avaliadas. Ressalva-se ainda a heterogeneidade dos estudos analisados e assimetria dos 

desfechos. 
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O Índice de Adiposidade Corporal (IAC), calculado pela equação: IAC= 

((Circunferência do quadril) / ((altura)1,5) - 18), foi recentemente proposto como melhor 

indicador de adiposidade corporal do que o IMC em adultos americanos (23). Isto tem se 

confirmado em estudos com outras populações (33–36) e não em outros (24, 37–40). 

O poder preditivo do IAC para discriminar Condições Metabólicas e Cardiovasculares 

Adversas (CMCA) tem sido testado (1–6, 9, 10) e, estes resultados ainda são controversos.  

Parece que a performance deste indicador para discriminar tais condições é dependente de 

aspectos genéticos, comportamentais e culturais de diferentes subgrupos populacionais, 

seguindo a linha dos achados anteriores com outros indicadores antropométricos. 

O interesse de se conhecer melhor a acurácia do IAC como preditor de risco 

cardiometabólico está aumentando, contudo, estudos de revisão sistemática não foram 

localizados. Apesar se tratar de um assunto relativamente novo, já existe uma produção 

razoável de evidências demandando necessidade de melhor avaliação deste indicador. 

As revisões sistemáticas para avaliação da acurácia dos testes diagnósticos objetivam 

dimensionar o valor da informação fornecida por um dado teste índice, apresentando medidas 

de seu desempenho entre os diferentes estudos que o avaliaram (41). Todavia, enquanto a 

heterogeneidade dos desenhos de estudo é exceção em estudos de intervenção, é uma regra 

em estudos de acurácia diagnóstica (42), o que muitas vezes dificulta agrupar 

matematicamente os resultados por meio de metanálise. 

A opção por uma revisão sistemática qualitativa tem o intuito de produzir uma síntese 

narrativa de toda produção bibliográfica sobre a capacidade preditiva do IAC para detectar 

desfechos adversos à saúde (risco coronariano, risco cardiovascular, síndrome metabólica, 

hipertensão, diabetes, dislipidemias e resistência à insulina), ou seja, ampliar o escopo, ao 

invés de delimitar um determinado desfecho. Desta forma, o objetivo desta revisão foi avaliar 

a performance do IAC como indicador de condições clínicas metabólicas e cardiovasculares 

adversas em adultos e identificar se a idade, o sexo e a etnia interferem nesta performance. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta revisão sistemática foi registrada no PROSPERO (International prospective 

register of systematic reviews) sob o nº CRD42016039577 (43) e seguiu as recomendações do 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (44) para 

descrever os resultados. 
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As perguntas condutoras “Qual o desempenho do IAC para predizer condições 

metabólicas e cardiovasculares adversas em adultos? ” e “a performance do IAC para estimar 

estas condições em adultos depende da idade, sexo e etnia?” foram estruturadas no formato do 

acrônimo PIRO (Population = adultos ≥ 18 anos de idade; Index test = IAC; Reference = 

condições metabólicas e cardiovasculares adversas; Outcome = desempenho do IAC para 

predizer tais condições), conforme recomendam as diretrizes metodológicas para elaboração 

de revisão sistemática e metanálise de estudos de acurácia diagnóstica do Ministério da Saúde 

do Brasil (41) e o manual especializado da Cochrane (Cochrane Handbook for Systematic 

Reviews of Diagnostic Test Accuracy) (45). 

 

Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos apenas os estudos realizados com pessoas com idade ≥ 18 anos e que 

tiveram como propósito investigar o desempenho IAC para predizer as seguintes condições 

metabólicas e cardiovasculares adversas: risco coronariano, risco cardiovascular, síndrome 

metabólica, hipertensão, diabetes, dislipidemias e resistência à insulina. 

Foram excluídos os estudos realizados com grupos muito específicos e que 

reconhecidamente se caracterizam por padrões de composição corporal com menor 

componente de gordura (atletas, pacientes HIV, militares, pacientes com lipodistrofia). Dois 

motivos justificam esta escolha, primeiro, o interesse desta pesquisa é conhecer o desempenho 

do IAC como teste de rastreamento em grandes grupos populacionais e, segundo, o IAC 

parece não ser bom indicador de adiposidade nestes grupos, o que poderá interferir no seu 

desempenho na predição de condições cardiovasculares e metabólicas adversas. Excluiu-se 

também estudos de associação entre IAC e condições metabólicas e cardiovasculares adversas 

que não relataram medidas de estimativas de acurácia diagnóstica (sensibilidade e 

especificidade) para identificar o poder discriminatório do teste e estudos que investigaram 

marcadores bioquímicos isoladamente, como triglicérides, HDL-C, proteína C reativa.  

 

Estratégia de busca bibliográfica 

 

As buscas foram orientadas por uma bibliotecária com experiência em revisões 

sistemáticas. Várias estratégias foram testadas, porém, os termos combinados de forma 

independente levaram a resultados não satisfatórios. Com o intuito de realizar uma busca de 
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evidências mais sensível do que específica, e considerando que se trata de um assunto recente, 

ou seja, que a quantidade de estudos é ainda relativamente baixa, optou-se em conduzir a 

busca com o termo composto “Body Adiposity Index” e os termos correspondentes em 

português e espanhol, quando pertinente. Foram consultadas as bases de dados eletrônicas 

PUBMED, LILACS, ScienceDirect, Scielo, SCOPUS, EMBASE e Web of Science. Outra 

motivação para esta opção de estratégia de busca é que o termo Body Adiposity Index, pelo 

menos por enquanto, não foi incorporado aos descritores de indexação das principais bases de 

dados (MeSH, Emtree e DeCS). 

Adicionalmente, foi feito contato com autores responsáveis pelos estudos selecionados 

na primeira fase e realizada busca manual na lista de referências bibliográficas, bem como, 

em outros meios eletrônicos como o Google Scholar, afim de localizar outras produções não 

indexadas nas bases consultadas ou divulgadas em periódicos apenas impressos. A quantidade 

de citações encontradas no Google Scholar é referente a pesquisa apenas no título do artigo 

com os mesmos termos da busca nas bases eletrônicas. 

Para certificar que não existia qualquer revisão em andamento sobre o assunto, 

consultou-se os sites oficiais da Cochrane Collaboration e do Centre for Reviews and 

Dissemination da University of York que permite acesso ao PROSPERO, um banco 

internacional de registros de revisões sistemáticas. 

Além disso, outros sistemas que contém literatura cinzenta foram consultados, como o 

OpenGrey (anteriormente chamado de OpenSIGLE), sistema de informação de literatura 

cinzenta na Europa (46) e o National Technical Information Service (NTIS) que oferece 

resultados de pesquisas governamentais e não-governamentais dos EUA (47). Não foram 

encontradas investigações sobre o assunto em qualquer dos sites oficiais ou sistemas 

consultados. 

Todas as buscas eletrônicas foram limitadas ao período de 2011 – ano em que foi 

publicado o artigo propondo o IAC – até 2016, sendo finalizada em 26/08/2016.  

Os termos exatos de cada busca estão registrados e disponíveis em 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPEROFILES/39577_STRATEGY_20160826.pdf . 

 

Seleção dos estudos 

 

Os resultados das buscas em cada base foram exportados para o gerenciador de 

referências Mendeley. Nesta fase, os artigos duplicados foram quantificados e excluídos.  
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Os artigos rastreados foram analisados com base nos títulos e resumos. Os estudos 

cujos resumos não forneceram informações suficientes para identificação dos critérios de 

inclusão e exclusão foram lidos na íntegra. Todos os processos de seleção e avaliação de 

artigos foram realizados por pares de forma independente.  

Após a seleção inicial dos artigos, calculou-se o índice Kappa para análise da 

concordância entre os dois revisores (RTA e COQ). Encontrou-se uma concordância 

substancial (48) (k=0,76, p<0,0001). As discordâncias foram avaliadas por um terceiro revisor 

(SAM) e resolvidas por discussão em reunião com todos os autores do presente artigo. 

A extração dos dados dos artigos foi feita utilizando-se um arquivo elaborado no 

programa EXCEL que serviu para organização e sumarização dos resultados das variáveis de 

interesse (autores, ano da publicação, tipo de estudo, características da população estudada, 

possíveis fontes de vieses, medidas do Index Test, desfecho avaliado, pontos de corte, 

medidas estatísticas utilizadas e outras informações relevantes). 

Os autores de resumos publicados em anais de congressos considerados elegíveis 

foram contatados em busca de informações metodológicas complementares, suficientes para 

avaliar o desempenho do IAC. Os trabalhos sem resposta às solicitações, ou que os autores 

informaram preparação do artigo original em andamento, também foram excluídos. 

Resumos publicados em anais de congressos que posteriormente foram publicados na 

íntegra (artigo completo) foram considerados duplicados. 

 

Avaliação da qualidade dos estudos e do desempenho 

 

Utilizou-se o STARD 2015 (Standards for Reporting Diagnostic Accuracy) (49) e o 

QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) (50) para avaliação da 

qualidade dos estudos. O primeiro foi usado para avaliar aspectos gerais de metodologia e 

descrição dos resultados, e o segundo para avaliação do risco de vieses e a aplicabilidade dos 

estudos aos objetivos desta revisão. 

Dos 30 critérios do STARD 2015, foram suprimidos oito critérios (7, 11, 13ab, 16, 17, 

21ab, 23 e 25) por não serem considerados adequados às características dos estudos 

epidemiológicos revisados. Entendeu-se que os critérios 6 e 8, em se tratando de estudos com 

população geral, já contemplam o critério 7 “On what basis potentially eligible participants 

were identified (such as symptoms, results from previous tests, inclusion in registry)” que é 

mais adequado para estudos clínicos; o critério 11 “Rationale for choosing the reference 
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standard (if alternatives exist)” não foi acatado porque os desfechos avaliados (DM2, 

hipertensão e SMet) seguiram critérios de classificação adotados por especialistas, assim, 

considerou-se que as informações obtidas nos itens 10b e 12b foram suficientes para avaliar 

as justificativas das escolhas; os critérios 13a “Whether clinical information and reference 

standard results were available to the performers/readers of the index test” e 13b “Whether 

clinical information and index test results were available to the assessors of the reference 

standard” são mais apropriados para outros tipos de testes, onde o conhecimento prévio do 

diagnóstico poderá induzir a classificações tendenciosas; o critério 16 “How missing data on 

the index test and reference standard were handled” não foi considerado porque nenhum 

estudo selecionado ponderou nas análises os casos com informações incompletas; os critérios 

17 “Any analyses of variability in diagnostic accuracy, distinguishing pre-specified from 

exploratory”, 21a “Distribution of severity of disease in those with the target condition”, 21b 

“Distribution of alternative diagnoses in those without the target condition” e 23 “Cross 

tabulation of the index test results (or their distribution) by the results of the reference 

standard” não foram acatados porque nenhum estudo avaliou o desfecho por estágios, mas 

sim presença ou não dele, não permitindo análises em mais grupos; e, o critério 25 “Any 

adverse events from performing the index test or the reference standard” seria mais 

apropriado para testes invasivos.  

Para os 22 critérios acatados, três respostas eram possíveis (“sim”, “não” e 

“insuficiente”). Quando os autores informaram que maiores detalhes eram encontrados em 

outras publicações, estas foram consultadas para tentar responder de forma mais precisa. 

Evitou-se ao máximo a resposta “insuficiente”, sendo assinalada apenas quando as 

informações disponíveis não permitiam um julgamento adequado.  

A avaliação do risco de viés do teste índice respeitou as particularidades e 

características de estudos epidemiológicos, sendo considerados, além dos critérios sugeridos 

pelo QUADAS-2, aspectos da aferição e condução das medidas antropométricas de estatura e 

circunferência do quadril, como por exemplo: a quantidade de aferidores e se eles foram 

treinados; se havia informação sobre os erros inter e intra aferidores; se as medidas foram 

feitas uma única vez ou em duplicata/triplicata e considerada a média; se foram utilizados 

protocolos padronizados apropriados para as medidas; se o local da medida de Circunferência 

do Quadril (CQ) foi relatado e se era apropriado. Da mesma forma, para o julgamento do 

risco de viés dos padrões de referências considerou-se a utilização de equipamentos 
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calibrados e apropriados para aferição, o treinamento dos aferidores, o uso de protocolos 

padronizados e adequados, a existência de critérios de classificação descritos e apropriados. 

Para avaliar a precisão do IAC, observou-se, além dos valores de sensibilidade e 

especificidade, as áreas sob a Curva ROC (AUC), sendo adotada a classificação proposta por 

David e cols. (51): ≤ 0,50; 0,50 <AUC< 0,70; 0,70 ≤AUC< 0,80; 0,80 ≤AUC< 0,90; AUC≥ 

0,90, correspondendo, respectivamente, a “sem discriminação”, “pobre”, “aceitável”, 

“excelente” e “excepcional”. Foram também observados, os resultados da comparação 

estatística entre as diferentes AUC e respectivos intervalos de confiança do IAC com as de 

outros indicadores e entre sexos.  

 

RESULTADOS 

 

Resultados das buscas 

 

As estratégias de busca adotadas recuperaram 746 manuscritos potencialmente 

relevantes (figura 1). Os autores que responderam ao pedido de envio de referências 

bibliográficas complementares, enviaram 10 trabalhos no total, sendo que quatro deles já 

tinham sido recuperados nas buscas eletrônicas e os outros seis não atenderam aos critérios de 

inclusão. Não foram encontrados artigos elegíveis nas referências citadas dos artigos lidos na 

íntegra além dos recuperados por outros mecanismos. Após análise mais detalhada dos títulos 

e resumos, e quando necessário, dos métodos, foram selecionados 24 manuscritos que, 

aparentemente, preenchiam os critérios de inclusão para leitura na íntegra e julgamento da 

elegibilidade. Destes, 13 artigos foram incluídos nesta revisão.  

  

Características dos estudos 

 

 A tabela 1 apresenta informações dos 13 estudos revisados (1–7, 10, 11, 52–54). 

Apenas um deles foi de desenho longitudinal (52), todos os demais foram transversais. Os 

desfechos estudados foram: hipertensão arterial (10, 11), DM2 (5–7, 52) e SMet (1–4, 53–55), 

sendo investigados grupos populacionais da China (1, 7, 53, 55), Brasil (6, 10, 54), Irã (5, 52), 

Índia (4, 11), Colômbia (2) e Espanha (3). A menor amostra foi composta por 90 participantes 

(4) e a maior por 50.254 sujeitos (3). 
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O estudo de Mora-García e cols. (2) objetivou investigar a SMet, mas também 

apresentou os pontos de corte e AUC do IAC para as variáveis que a compõem, como Pressão 

Arterial, HDL-C, Triglicérides e Glicemia. No entanto, além de não apresentar sensibilidade e 

especificidade para estas variáveis, entendeu-se que os sujeitos não foram diagnosticados com 

uma CMCA, mas sim com níveis alterados destes marcadores.  

 

Avaliação da qualidade metodológica e do risco de viés 

 

 A avaliação do risco de viés e a aplicabilidade dos estudos incluídos foram realizadas 

conforme os domínios do QUADAS-2 (tabela 2). Observou-se que a preocupação com 

aplicabilidade nos três domínios foi baixa, dada as condições impostas pelos critérios de 

seleção adotados. Apenas dois estudos, no que diz respeito a seleção dos pacientes, foram 

avaliados como de alto risco. O primeiro (54) estudou mulheres na pós-menopausa e o 

segundo (4) uma amostra pequena selecionada por conveniência entre sujeitos que realizaram 

check up de saúde em um hospital. 

 Em relação aos riscos de vieses, três estudos (4, 52, 54) foram avaliados como de alto 

risco no domínio “Patient Selection”, dois deles (4, 54) por se tratar de pequenas amostras não 

representativas e não aleatórias da população investigada, e um (52) por conta de grandes 

perdas de seguimento. Em nove estudos (1, 2, 4–6, 11, 52, 53, 55) não foi possível uma 

avaliação melhor dos vieses referentes ao “Index Test”, devido à falta de informações 

imprescindíveis sobre as medidas antropométricas, como, por exemplo, local da medida da 

CQ, nível de experiência dos aferidores, quantidade de aferições, postura e vestimenta dos 

avaliados. Apenas um estudo (10) relatou os erros de medição inter e intra aferidor. Essa 

informação, apesar de muito importante, não foi considerada determinante para o julgamento 

deste domínio.  

 No domínio referente ao “Reference Standard”, apenas um estudo (5) foi avaliado 

como de alto risco, pois, classificou como portadores de DM2 aqueles com glicemia em jejum 

≥125 mg/dL ou diagnóstico médico prévio, não sendo essa uma classificação recomendada 

pelas entidades de especialistas de reconhecimento internacional e que pode ter superestimado 

a prevalência da doença, impactando na sensibilidade do Index Test. 

A tabela 3 apresenta os resultados dos artigos revisados considerando os 22 critérios 

selecionados do STARD 2015. Nove critérios foram cumpridos por todos os estudos e 

nenhum dos estudos avaliados cumpriu dois critérios, sendo um referente aos métodos de 
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análise – o critério 15 – e o outro sobre onde o protocolo completo do estudo pode ser 

acessado – critério 29.   

 Três estudos (3, 52, 54) não utilizaram qualquer medida de acurácia no título ou no 

resumo. Nove (1, 2, 4–6, 11, 52, 53, 55) não apresentaram detalhes suficientes para replicação 

do Index Test e dois (4, 5) para replicação do padrão de referência. Dois estudos (2, 3) não 

registraram as suas limitações e potencialidades e três (4, 11, 52) não definiram como o 

tamanho da amostra foi determinado. Apenas um estudo (5) apresentou o diagrama de fluxo 

dos participantes. 

  Em relação ao critério 22, considerou-se como tendo resposta positiva os sete estudos 

(5–7, 10, 11, 53, 55) que descreveram de forma clara o fluxo da coleta de dados, permitindo 

identificar se os testes/exames referentes ao Index Test e ao Reference Standard foram feitos 

no mesmo dia ou em intervalo de tempo que não alterou a condição alvo. Geralmente, em 

estudos epidemiológicos estas medidas são feitas ao mesmo tempo em data previamente 

agendada, porém, em seis estudos (1–4, 52, 54) não foi possível essa identificação. Este 

mesmo juízo foi utilizado para o domínio “Flow and timing” do QUADAS-2 (tabela 2). 

Apenas dois estudos não continham informações suficientes para julgamento. No 

critério 8, os autores (54) informaram onde os participantes foram recrutados, mas não 

disseram quando, e no critério 20, relataram somente a idade dos participantes, mas não as 

características clínicas e demográficas adicionais importantes, que poderiam impactar nos 

resultados (2) (tabela 3). 

 

Principais achados dos estudos 

 

Os pontos de corte do IAC para discriminar CMCA foram maiores em mulheres do 

que nos homens, e, dependendo do desfecho e da população, oscilaram entre 25,15 e 28,75 

nos homens e entre 30,00 e 39,00 nas mulheres. Os critérios adotados para seleção desses 

pontos não foram os mesmos: cinco estudos (2, 5, 7, 52, 53) optaram por utilizar o critério de 

Youden, calculado pela equação (sensibilidade+especificidade-1); dois (6, 11) consideraram a 

maior combinação entre sensibilidade e especificidade; dois (1, 55) usaram a menor distância 

para o ponto de intersecção no canto superior esquerdo nas figuras ROC, calculada pela raiz 

quadrada [(1 - sensibilidade)2 + (1 - especificidade)2]; um (54) optou por decidir pelo maior 

equilíbrio entre sensibilidade e especificidade; outro (4) utilizou o ponto de corte proposto por 

outros autores; e dois (3, 10) não informaram o critério adotado. 
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Todos os estudos utilizaram as Curvas ROC nas suas análises, sendo que apenas cinco 

(2, 6, 7, 10, 52) compararam com testes estatísticos as AUC do IAC com as áreas de outros 

indicadores antropométricos, e apenas um (7) comparou as diferenças entre os sexos. Nenhum 

dos estudos revisados avaliou o desempenho do IAC por grupos etários, o que limita o 

julgamento em relação à idade. Dois estudos (4, 11) não avaliaram o desempenho de outros 

indicadores antropométricos juntamente com o IAC, um deles, muito provavelmente porque 

os autores já haviam examinado o IMC, CC, RCQ e RCEst na mesma população e publicado 

anteriormente (11). 

As medidas estatísticas de acurácia diagnóstica variaram conforme o sexo, idade, 

etnias e desfechos investigados. Na maior parte dos achados desta revisão a capacidade de 

rastreamento do IAC para identificar corretamente os desfechos estudados, em homens e 

mulheres, foi “pobre” (AUC< 0,70). Em chineses das etnias Uighur e Kazakhs para 

rastreamento de SMet e em homens indianos para identificar hipertensão, os resultados foram 

“aceitável” (0,70 ≤AUC< 0,80). Em índios brasileiros para identificar DM2, a precisão do 

IAC foi “excelente” nos homens (AUC=0,84) e “aceitável” nas mulheres (AUC=0,77).  

Os dois estudos (10, 11) que avaliaram o desempenho do IAC para identificar 

hipertensão arterial apresentaram prevalências bem distintas em ambos os sexos (tabela 1). 

Apesar das prevalências terem sido bem maiores em ambos os sexos no estudo com 

idosos brasileiros (idade ≥ 60 anos) (10), os valores de sensibilidade, especificidade e AUC 

do IAC para identificar hipertensão foram melhores nos homens indianos mais jovens (11), o 

que não ocorreu entre as mulheres. Nos idosos brasileiros a AUC para as mulheres foi melhor 

do que nos homens, ao contrário do que ocorreu entre os indianos, onde a AUC para o sexo 

masculino foi maior. Nenhum dos dois estudos compararam as diferenças entre as AUC entre 

homens e mulheres. 

O poder discriminatório do IAC para hipertensão foi “pobre” (AUC<0,70) para idosos 

brasileiros de ambos os sexos e mulheres indianas e “aceitável” (0,70≤ AUC <0,80) para 

homens indianos (51). 

O único estudo longitudinal revisado investigou o desempenho do IAC para identificar 

a incidência de DM2 em iranianos (52). Dos outros três estudos transversais (5–7) em que o 

desfecho analisado foi a DM2, um pesquisou duas populações distintas, o primeiro grupo 

observado foi moradores de área urbana de uma capital da região sudeste do Brasil e o 

segundo, índios de dois grupos (Guarani e Tupinikin), habitantes da Reserva Indígena de 

Aracruz, localizada na mesma região do país (6). Os outros dois estudaram chineses e 



 

46 
 

iranianos (5, 7). Apenas o estudo transversal com iranianos não comparou estatisticamente a 

AUC do IAC com outros indicadores antropométricos de obesidade, apesar de testar também 

o IMC, a CC e a RCQ (5). 

Sete estudos (1–4, 53–55) investigaram a capacidade de rastreamento do IAC para 

SMet, sendo analisados chineses de diferentes etnias (1, 53, 55), trabalhadores espanhóis (3), 

indianos (4), mulheres colombianas (2) e brasileiras (54) (tabela 1).  

Os critérios adotados para classificação da SMet foram: International Diabetes 

Federation (IDF) (56), National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III 

(NCEP-ATPII) (57) e Joint Interim Statement (JIS) (58). Dois estudos (1, 53) avaliaram o 

desempenho do IAC e de outros indicadores antropométricos considerando as três 

classificações, dois (2, 4) apenas a classificação do JIS, um (3) a classificação do IDF e 

NCEP-ATPIII, um apenas (54) do NCEP-ATPIII e um (55) do IDF. 

As prevalências de SMet variaram em ambos os sexos, dependendo dos critérios 

adotados e dos países onde os estudos foram realizados. Entre os chineses, houve variação 

entre as diferentes etnias. Nos dois estudos com a população chinesa (1, 53) que avaliaram os 

três critérios de classificação, apesar das prevalências apresentarem pequena variação, as 

AUC foram semelhantes na mesma população independente do critério. Em chineses de etnia 

Kazakhs (53) as AUC foram maiores em ambos os sexos do que os de etnia Hans (1). Na 

etnia Uighur, as AUC foram parecidas com as demais etnias, AUC= 0,709 nos homens e 

AUC= 0,699 nas mulheres (55) (tabela 1).  

 

DISCUSSÃO 

   

 Os indicadores antropométricos de obesidade podem ser úteis para rastreamento de 

CMCA. É preciso para tal conhecer a precisão deles. 

Esta revisão sistemática é uma síntese qualitativa de 13 estudos que avaliaram o 

desempenho do IAC para identificar hipertensão, DM2 e SMet. Apesar de, inicialmente, ter 

sido projetada para conhecer outros desfechos, os estudos que atenderam aos critérios de 

elegibilidade investigaram apenas estes. Os resultados mostraram que o desempenho do IAC é 

dependente das características da população investigada e do desfecho analisado. 

 As distintas prevalências e a capacidade discriminatória do IAC para identificar 

hipertensão arterial em ambos os sexos podem, em parte, serem explicadas em função dos 
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estudos terem sido realizados em países distintos e, especialmente, com pessoas de idades 

diferentes. 

 Em comparação com outros indicadores, apesar das AUC do IAC terem sido 

ligeiramente maiores do que as AUC do IMC para discriminar hipertensão em idosos 

brasileiros, não houveram diferenças estatisticamente significantes entre elas em ambos os 

sexos (p=0,885). Gupta & Kapoor, em publicação anterior (59), testaram a capacidade de 

discriminar hipertensão de outros indicadores antropométricos (IMC, CC, RCQ e RCEst) na 

mesma população de adultos indianos. Apesar das áreas sob as curvas ROC não terem sido 

comparadas estatisticamente, observou-se entre os homens valores semelhantes das AUC, 

0,72 (IC95%: 0,61-0,84), 0,71 (IC95%: 0,60-0,82), 0,70 (IC95%: 0,62-0,77) e 0,69 (IC95%: 

0,57-0,81) para IMC, CC, IAC e RCEst, respectivamente, e um pouco menor para RCQ, 0,64 

(IC95%: 0,52-0,77). Entre as mulheres, RCQ (AUC= 0,45; IC95%: 0,37-0,53) e CC (AUC= 

0,55; IC95%: 0,48-0,62) não tiveram bom desempenho, IAC (AUC= 0,62; IC95%: 0,55-0,68) 

e IMC (AUC= 0,62; IC95%: 0,55-0,70) desempenho iguais e RCEst (AUC= 0,60; IC95%: 

0,53-0,77) muito próximo aos anteriores. Nestes estudos com indianos, os indicadores 

antropométricos de obesidade geral apenas sugeriram ser melhores para identificar 

hipertensão do que os indicadores de obesidade central. O poder discriminatório do IAC para 

hipertensão foi muito parecido com o de outros indicadores avaliados. 

 Em estudo realizado com mulheres colombianas (2), a RCEst foi o indicador que 

melhor discriminou valores de pressão arterial elevados, apresentando AUC maior do que 

IAC, IMC, CC e RCQ (p<0,05). Vale ressaltar que as participantes deste estudo não foram 

diagnosticadas como hipertensas, pois, muitas poderiam estar com os valores pressóricos 

controlados através do uso de medicação no momento da realização da medida. 

 Em metanálise conduzida para determinar qual dos quatro indicadores (IMC, CC, 

RCQ e RCEst) era melhor discriminador de hipertensão, DM2 e dislipidemias conforme o 

sexo, apenas a RCEst nos homens apresentou capacidade de discriminar hipertensão 

ligeiramente melhor e significante do que o IMC (AUC para IMC=0,64 vs. AUC para RCEst= 

0,68; p=0,04). Embora com melhor poder discriminatório, este resultado se repetiu para DM2 

(AUC para IMC=0,67 vs. AUC para RCEst= 0,73; p<0,01) (25). Novas investigações com o 

IAC são necessárias para se confirmar ou não esta tendência. 

As poucas evidências disponíveis até o momento não permitem afirmar que o 

desempenho do IAC é melhor ou pior do que outros indicadores para discriminar hipertensão 

em ambos os sexos ou por grupos etários. 
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No que diz respeito a DM2, o IAC não teve capacidade de identificar corretamente a 

incidência de diabetes após sete anos de seguimento em mulheres iranianas com idade ≥ 35 

anos na linha de base (AUC= 0,527; IC95%: 0,484-0,569), sendo pior do que IMC, CC e 

RCEst quando comparadas as AUC (p<0,001) (52). Em outro estudo transversal (5) com 

mulheres iranianas mais jovens (≥ 18 anos), o resultado para predizer DM2 foi um pouco 

melhor (AUC= 0,596; IC95%: 0,567-0,625). IAC e IMC apresentaram mesma AUC, sendo 

estes valores menores do que a AUC de RCQ e CC. Como não houve comparação estatística, 

estes resultados apenas sugerem que os indicadores antropométricos de obesidade central 

foram melhores do que os de obesidade geral neste grupo populacional. 

Entre os homens iranianos, independentemente da idade, os valores de sensibilidade, 

especificidade e AUC foram parecidos, tanto para identificar os casos novos como os 

prevalentes de DM2. Em comparação com outros indicadores antropométricos, o desempenho 

do IAC foi muito parecido com o desempenho do IMC para diagnosticar incidência de DM2 

(AUC para IAC=0,648 vs. AUC para IMC= 0,647; p>0,05), não sendo diferente do ponto de 

vista estatístico dos indicadores de obesidade central (52). No outro estudo (5) com iranianos 

mais jovens (≥ 18 anos), os resultados foram semelhantes entre homens e mulheres, ou seja, 

IAC e IMC com AUC muito parecidas e os indicadores antropométricos de obesidade central 

com AUC ligeiramente melhores. 

Entre os chineses (7), os resultados foram semelhantes entre homens e mulheres. IAC 

e IMC tiveram desempenho parecidos e RCEst foi o melhor indicador para discriminar DM2 

em ambos os sexos, apresentando AUC maior do que CC, IMC e IAC nas mulheres e maior 

do que CC, IAC e RCQ nos homens.  

Alvim e cols (6) compararam IAC, IMC e CC para identificar o melhor preditor de 

DM2 em dois subgrupos de brasileiros (população geral de área urbana e índios). O IAC teve 

uma excelente capacidade de rastreamento de DM2 nos homens índios (AUC=0,84) e 

aceitável nas mulheres índias (AUC=0,77). Esses valores foram superiores aos demais 

indicadores (CC e IMC), porém, não diferentes do ponto de vista estatístico (p>0,05). Nas 

mulheres da população geral a CC teve melhor AUC do que o IAC (p=0,02), mas nos homens 

não houve diferenças entre as AUC dos três indicadores (p>0,05). 

Devido à falta de consenso entre especialistas sobre quais as estratégias de mensuração 

são mais acuradas para a classificação da SMet (2, 53, 54), os estudos analisados nesta revisão 

adotaram classificações distintas o que, em parte, pode explicar as discrepâncias nas 

prevalências entre os grupos populacionais investigados. Os critérios adotados por entidades 
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internacionais para identificar a obesidade são discordantes. O Joint Interim Statement (JIS) 

(58), com o intuito de unificar a definição da SMet, propõe a utilização de pontos de corte da 

CC para cada região e/ou população. Além disso, dois estudos (2, 54) com a intenção de 

evitar vieses fizeram ainda adaptações nos critérios de classificação da SMet, excluindo o 

critério de obesidade abdominal, já que os indicadores antropométricos estudados não 

deveriam compor o Padrão-Ouro. 

Almas & Gowda (4) e Bennasar-Veny e cols. (3) avaliaram a capacidade de 

rastreamento do IAC em homens e mulheres juntos, com o mesmo ponto de corte. Esta não 

parece ser uma boa estratégia, já que a composição corporal é diferente entre os sexos, sendo 

o componente de gordura maior nas mulheres, o que diminuiria a acurácia do IAC, tendo em 

vista que a Circunferência do Quadril parece captar as diferenças de adiposidade entre 

homens e mulheres (23, 39). Isto talvez, explique em parte, porque o IAC apresentou AUC 

aparentemente menor do que o IMC no estudo com espanhóis (3), apesar das AUC não terem 

sido comparadas. Não foram testados outros indicadores antropométricos no estudo realizado 

com indianos (4). 

O estudo de Gadelha e cols. (54) testando o IAC para identificar SMet em mulheres 

brasileiras na pós menopausa (idade média: 67,2; SD: 6,1) apresentou resultado parecido ao 

estudo realizado com idosas brasileiras (idade média: 74,0; SD: 14,0) para rastreamento de 

hipertensão (10), AUC=0,624 vs. AUC=0,68, respectivamente. Muito provavelmente, as 

últimas também estavam no período da pós menopausa o que pode justificar a semelhança dos 

resultados. 

Os resultados de outro estudo para rastreamento de SMet entre mulheres latinas (idade 

média: 42,2; SD: 14,1), de Cartagena Colômbia (2), foram semelhantes aos dois anteriores e 

ao estudo de Alvim e cols. (6) para identificar DM2 em mulheres brasileiras (idade média: 

44,8; SD: 10,8), residentes em área urbana numa capital da região sudeste do país. 

Nestes quatro estudos com mulheres latinas (2, 6, 10, 54), investigando diferentes 

desfechos, três deles (2, 6, 10) compararam as AUC do IAC com as AUC do IMC, não 

havendo diferenças entre elas (p>0,05). Dois estudos (2, 6) também compararam o IAC com 

outros indicadores de obesidade central, sendo que no estudo com as colombianas (2) a RCEst 

foi melhor do que o IAC (p<0,05) e no estudo com as brasileiras (6) a CC foi melhor 

(p=0,02). 
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As características culturais e ambientais da região, bem com a idade, pois, muito 

provavelmente, muitas das mulheres estudadas também eram pós menopáusicas podem 

justificar a semelhança dos resultados. 

É provável que o IAC é uma ferramenta razoável para rastreamento de SMet em 

chineses. As AUC nos estudos com chineses das etnias Uighur e Kazakhs ficaram no 

intervalo entre 0,70 ≤AUC< 0,80 para ambos os sexos (53, 55). Em índios brasileiros para 

identificar DM2, o seu desempenho foi bom, com AUC=0,84 nos homens e AUC=0,77 nas 

mulheres (6). O IAC teve também desempenho razoável para identificar hipertensão em 

homens indianos. No entanto, é preciso cautela na interpretação desse resultado, pois o estudo 

apresenta limitações metodológicas importantes que podem ter enviesado os achados. A 

amostra é de uma população clínica, muito pequena e não foi selecionada de forma aleatória, 

além de ter utilizado o mesmo ponto de corte para homens e mulheres, não permitindo 

avaliação separada em cada sexo, e de não disponibilizar informações importantes sobre as 

medidas antropométricas (4). 

 

Limitações metodológicas e implicações para a prática 

 

Apesar de a maior parte dos estudos incluídos nesta revisão apresentarem boa 

qualidade, é importante reconhecer que houve limitações metodológicas importantes que 

precisam ser consideradas na interpretação dos resultados. Erros de classificação dos 

desfechos podem ter ocorrido. Os estudos que investigaram a hipertensão, a mediram com 

diferentes equipamentos e técnicas, enquanto um utilizou um monitor automático (10) o outro 

aferiu com esfigmomanômetro manual de mercúrio (11). Nos estudos que investigaram DM2, 

um (5) adotou classificação diferente das recomendações de entidades internacionais, isso 

pode ter superestimado a prevalência da doença, impactando na sensibilidade do IAC. 

Naqueles que estudaram a SMet, por conta da sua identificação complexa envolvendo 

diferentes variáveis, bem como, da falta de consenso entre especialistas de quais as melhores 

estratégias de medição para definir de forma otimizada esta síndrome, os erros de 

classificação podem ter sido ainda maiores.  

Apenas um estudo longitudinal foi identificado para predizer incidência de diabetes 

em iranianos. Os seus achados evidenciam que a forma como os indicadores foram analisados 

(contínua ou binária), impactam nos resultados da precisão em ambos os sexos. Portanto, não 
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está claro qual indicador é melhor preditor de diabetes e se o IAC é bom predizer outros 

desfechos longitudinalmente.  

Cabe destacar ainda, que informações importantes sobre os procedimentos das 

medidas necessárias para o cálculo do IAC e das variáveis presentes nos desfechos foram 

omitidas por muitos estudos, não permitindo a replicação e avaliação dos riscos de vieses.  

Além disso, os critérios adotados para escolha dos pontos de corte foram diferentes podendo 

alterar o desempenho do teste (60). Dois estudos (3, 10), inclusive, não apresentaram estes 

critérios.  Essa é uma questão que precisa melhorar em estudos de acurácia diagnóstica com 

indicadores antropométricos, já apontada em revisões sistemáticas e metanálises anteriores 

(21, 25).  

Outra lacuna diz respeito, a saber se a capacidade discriminatória do IAC é igual em 

homens e mulheres. Apenas um estudo comparou estatisticamente o desempenho entre sexos, 

sendo que os indicadores de obesidade central (CC, RCQ e RCEst) tiveram AUC maiores nas 

mulheres do que nos homens (p<0,01) para detectar DM2. Já entre os indicadores de 

obesidade geral (IAC e IMC) não houveram diferenças de desempenho entre homens e 

mulheres (p>0,05). Esta questão precisa ser melhor respondida em outras populações e com 

outros desfechos. Da mesma forma, não foi encontrado qualquer estudo que tenha comparado 

o desempenho do IAC entre diferentes etnias ou entre grupos etários da mesma população, 

porém, os resultados de estudos com outros indicadores antropométricos (29, 30) e os achados 

desta revisão justificam que ambos (etnia e idade) sejam melhor avaliados em futuros estudos. 

Por fim, não foram encontrados estudos que tenham testado o desempenho do uso 

combinado do IAC com outros indicadores antropométricos para rastrear desfechos adversos 

à saúde. Dois estudos mais recentes (53, 60), que também analisaram o IAC e compararam 

testes paralelos combinados com testes individuais, não examinaram o desempenho do IAC 

combinado com outros indicadores. Os autores optaram em testar os indicadores que tiveram 

melhor desempenho individual. No primeiro estudo (53), testou-se a combinação da RCEst e 

do Produto da acumulação Lipídica (LAP) e no segundo (60), a combinação do IMC com CC 

e RCEst. Enquanto estudos têm defendido que o uso combinado pode melhorar a predição de 

fatores de risco cardiovasculares (26, 27, 60), outros concluem o contrário (17, 25). 

De fato, não está claro ainda, por exemplo, porque e como em grandes populações de 

diferentes etnias as medidas de obesidade centralizada, como a CC e a RCQ, estão 

relacionadas com o IMC, uma medida de obesidade total (16).  
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Com relação a interpretação dos achados da presente revisão, é preciso considerar a 

probabilidade de haver artigos não encontrados, apesar da opção por estratégias de buscas 

mais sensíveis, e a publicação de estudos posteriores a data delimitada, consequentemente, 

não incluídos. Outro limite é a ausência de análises quantitativas e o cálculo de medidas 

sumarizadas (metanálise), em decorrência da heterogeneidade das pesquisas analisadas, 

embora, se considere a necessidade de aglutinação de dados referentes a acurácia do IAC para 

diferentes desfechos adversos à saúde, em função do atual estado da arte. 

Futuras metanálises que permitam comparar os resultados em populações de diferentes 

países e grupos étnicos, além de avaliar melhor a acurácia do IAC para predizer desfechos 

específicos, são necessárias. Para isso, é preciso primeiro produzir dados nas diversas regiões 

do mundo sobre o assunto. 

Em síntese, todos estudos analisados apresentaram valores pontuais da AUC maiores 

do que 0,60 com Intervalos de Confiança a 95% (IC95%) acima de 0,50, com exceção do 

estudo para a discriminação da incidência de diabetes em mulheres (52) que apresentou AUC 

= 0,527 (IC95%: 0,484-0,569). O IAC se mostrou uma ferramenta razoável para rastreamento 

de hipertensão, DM2 e SMet em algumas populações, mas parece não superar as limitações 

do IMC e de outros indicadores antropométricos. Os resultados desta revisão confirmam que 

os desempenhos do IAC e IMC foram muito parecidos nos grupos investigados. Isso posto, 

não é possível defender a adoção de qualquer medida de obesidade em detrimento de outra de 

forma universal. 

Com base nas evidências disponíveis, não é possível afirmar que sexo, idade e etnia 

influenciem no desempenho do IAC para rastrear hipertensão, DM2 e SMet. No entanto, os 

achados desta revisão sugerem a necessidade de se considerar estes fatores para que o 

indicador antropométrico escolhido seja mais adequado tanto para uso clínico quanto para 

rastreamento em grandes populações. 

Uma vantagem do IAC em relação ao IMC, é o fato de que para o seu cálculo não há a 

necessidade da medida de peso corporal, dispensando assim o uso da balança, o que pode ser 

útil em pesquisas de campo, ou até mesmo na prática clínica, em contextos de precariedade ou 

de indisponibilidade deste instrumento. 
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Figura 1 Fluxograma da busca e análise nas diferentes fases da revisão. 
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Tabela 1 Características e principais resultados dos estudos incluídos 

Autores, ano 
(Tipo estudo) 

População do estudo País Desfecho 
(protocolo) 

Prevalência/ 
incidência 

Resultados de acurácia diagnóstica 

  
 

  
Ponto de 
corte** 

SEN-ESP VPP - VPN AUC       
(CI 95%) 

SEN-ESP VPP - VPN AUC       
(CI 95%) 

      HOMENS MULHERES 
Leal Neto et al, 

2013 
(Transversal) 

316 idosos - 54,7% mulheres 
Idade (60 a 105 anos) 
74,0 ± 14,0 (M) 
73,0 ± 14,0 (H) - (p=0,191)* 

Brasil Hipertensão 
(VI DBH) 

87,0% (M) 
79,6% (H) 

83,7% (M/H) 

25,3 (H)a 

31,8 (M) 
74,8 - 53,6 NR 0,65       

(0,56-0,73) 
75,9 - 57,1 NR 0,68    

(0,60-0,75) 

Gupta & 
Kapoor, 2014 
(Transversal) 

 

556 adultos - 52,5% mulheres 
Idade (>30 anos) 
38,7 ± 4,9 (M)  
43,4 ± 5,3 (H) 

Índia Hipertensão 
(JNC 7) 

7,4% (M) 
21,6% (H) 

25,6 (H)b 
37,7 (M) 

79,5 - 56,6 82,1 - 53,8 0,70    
(0,62- 0,77) 

67,7 - 56,3 64,2 - 60,2 0,62     
(0.55, 0.68) 

Talaei et al, 
2013 

(Longitudinal) 

2981 adultos - 50,4% mulheres 
Idade baseline (≥35 anos) 
48,2 ± 9,8 anos (M) 
49,3 ± 10,5 (H) - (p=0,013)* 

Irã DM2 11,3% (M) 
9,5% (H) 

13,0% (M/H) 

27,4 (H)c 
37,6 (M) 

70,9 - 50,5 1,43 - 0,57LR 0,65    
(0,61-0,69) 

41,4 - 65,1 1,18 - 0,89LR 0,53    
(0,48-0,57) 

 Alvim et al, 
2014 

(Transversal) 

1572 adultos de área urbana - 
54,5% mulheres 
Idade (25 a 64 anos) 
44,8 ± 10,8 (M) 
44,7 ± 10,9 (H) 

Brasil DM2 8,6% (M) 
6,9% (H) 

28,75 (H)b 

36,65 (M) 
51,0 - 19,0 76,0 - 20,0 0,69   

(0,60–0,77) 
51,0 - 19,0 75,0 - 19,0 0,68    

(0,60–0,75) 

           

620 índios - 52,9% mulheres 
Idade (≥20 anos) 
37,1 ± 14,5 (M) 
37,3 ± 14,6 (H) 

Brasil DM2 2,7% (M) 
2,4% (H) 

25,15 (H)b 
36,65(M) 

86,0 - 24,0 74,0 - 27,0 0,84   
(0,66–1,00) 

67,0 - 23,0 75,0 - 24,0 0,77    
(0,63–0,92) 

Xiao et al, 2015 
(Transversal) 

8062 adultos - 63,7% mulheres 
Idade (≥40 anos) 
56,0 ± 9,8 (M) 
57,9 ± 10,6 (H) - (p<0,001)* 

China DM2 11,7% (M) 
14,8% (H) 

>28,03 (H)c 
>30,99 (M) 

56,5 - 63,2 NR 0.61   
(0.59–0.63) 

62,2 - 57,4 NR 0.63    
(0.62–0.64) 

Motamed et al, 
2016 

(Transversal) 

5772 adultos  
Idade (≥18 anos) 
43,78 ± 15,43 (M) 
44,77 ± 16,77 (H) - (p=0,0216)* 

Irã DM2 16,6% (M) 
9,2% (H) 

27,4 (H)c 
35,9 (M) 

66,7 - 50,8 12,1 - 93,7 0,62   
(0,59–0,66) 

63,3 - 52,2 20,7 - 87,6 0,60    
(0,57–0,63) 

 Chen et al, 
2015 

(Transversal) 

4767 adultos da etnia Uighur - 
57,4% mulheres 
Idade (35 a 101 anos ) 
49,28 ± 12,38 (M) 
52,62 ± 13,58 (H) 

China SMet   
(IDF, 2005) 

40,1% (M) 
23,7% (H) 

28,0 (H)d 
32,0 (M) 

67,4 - 64,2 NR 0,71     
(0,68- 0,73) 

70,2 - 58,4 NR 0,70     
(0,68- 0,72) 
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Continuação...            

 Mora-García et 
al, 2014 

(Transversal) 

434 mulheres adultas 
Idade (20 a 80 anos) 
42,2 ± 14,1 

Colômbia SMet    
(JIS, 2009 - 
adaptado) 

33,4% 39,0c    41,2 - 86,3 35,9 - 88,8 0,69    
(0,62-0,76) 

 Chen et al, 
2014 

(Transversal) 

5757 adultos da etnia Hans - 
51,6% mulheres 
Idade (35 a 88 anos ) 
52,7 ± 12,1 (M)  
52,2 ± 13,2 (H) 

China SMet   
(IDF, 2005) 

38,0% (M) 
32,1% (H) 

26,0 (H)d 
30,0 (M) 

66,1 - 56,5 NR 0,65   
(0,63–0,67) 

63,3 - 65,9 NR 0,70    
(0,68–0,72) 

          

 SMet    
(JIS, 2009) 

45,1% (M) 
48,5% (H) 

26,0 (H)d 
30,0 (M) 

58,2 - 60,3 NR 0,62   
(0,61–0,63) 

61,0 - 66,4 NR 0,68    
(0,67–0,69) 

          

 SMet (NCEP-
ATPIII, 2002) 

44,9% (M) 
39,3% (H) 

26,0 (H)d 
30,0 (M) 

63,7 - 53,3 NR 0,61   
(0,60–0,62) 

65,5 - 65,0 NR 0,70    
(0,69–0,71) 

 Gadelha et al, 
2016 

(Transversal) 

149 mulheres pós menopáusicas 
Idade: 67,17 ± 6,12 anos 

Brasil SMet (NCEP-
ATPIII, 2002 - 

adaptado) 

29,5% 36,34e    52,3 - 75,2 NR 0,62    
(p=0,019) 

 Zhang et al, 
2016 

(Transversal) 
 
 

3752 adultos da etnia Kazakhs - 
60,2% mulheres 
Idade (≥18 anos) 
43,97 anos (M/H) 

China SMet   
(IDF, 2005) 

23,3% (M) 
18,6% (H) 

26,82 (H)c 
31,45 (M) 

77,7 - 64,1 NR 0,76   
(0,73–0,79) 

69,1 - 68,0 NR 0,75    
(0,73–0,78) 

          

 SMet    
(JIS, 2009) 

25,3% (M) 
24,8% (H) 

26,82 (H)c 
31,45 (M) 

67,7 - 64,3 NR 0,71   
(0,68–0,73) 

65,0 - 68,7 NR 0,73    
(0,70–0,75) 

          

 SMet (NCEP-
ATPIII, 2002) 

14,9% (M) 
10,5% (H) 

27,14 (H)c 
33,16 (M) 

77,1 - 63,8 NR 0,75   
(0,71–0,79) 

66,4 - 77,8 NR 0,78    
(0,76–0,81) 

     AMBOS OS SEXOS    
     Ponto de 

corte 
SEN-ESP VPP - VPN AUC       

(CI 95%) 
   

 Bennasar-Veny 
et al, 2013 

(Transversal) 

50254 trabalhadores 
Caucasianos - 41,9% mulheres 

Espanha SMet   
(IDF, 2005) 

3,4% (M) 
11,4% (H) 

8,1% (M/H) 

26,76a 78,0 - 51,0 NR 0,70 (NR)    

 Idade (20 a 68 anos) 
39,3 ± 10,0 (M) 
40,3 ± 10,5 (H) -  (p<0,001)* 

  SMet (NCEP-
ATPIII, 2002) 

5,6% (M) 
10,5% (H) 

8,5% (M/H) 

27,47a 70,0 - 59,0 NR 0,70 (NR)    

Almas & 
Gowda, 2015 
(Transversal) 

90 adultos (45 c/ SMet e 45 s/ 
SMet) - 47,8% mulheres 
Idade (20 a 50 anos) 
 

Índia SMet    
(JIS, 2009) 

 
NR 

>26,76f 86,8 - 33,3 NR 0,78 
(p=0,001) 

   

Abreviações:  NR: Não Reportado; LR: Razão de verossimilhança; Idade:(Média ± SD); * p-valor comparação das idades entre os sexos; SEN: Sensibilidade; ESP: Especificidade; VPP: 
Valor Preditivo Positivo; VPN: Valor Preditivo Negativo; AUC: Área sob a curva ROC; CI95%: 95% Confidence Interval; H: Homens; M: Mulheres; DM2: Diabetes Melittus II; SMet: 
Síndrome Metabólica; VI DBH: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão; JNC 7: VII Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure. **Critérios para escolha do ponto de corte: a) Não informado; b) Maior combinação entre sensibilidade e especificidade; c) Youden = sensibilidade+especificidade-1; d) 
Menor distância para o ponto de intersecção no canto superior esquerdo nas figuras ROC, calculada pela raiz quadrada [(1 - sensibilidade)2 + (1 - especificidade)2]; e) Maior equilíbrio entre 
sensibilidade e especificidade; f) Proposto por outro estudo. 
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Tabela 2 Avaliação do risco de viés e aplicabilidade dos estudos revisados conforme domínios do QUADAS-2 

Study RISK OF BIAS APPLICABILITY CONCERNS 
Patient 

Selection 
Index 
Test 

Reference 
Standard 

Flow and 
Timing 

Patient 
Selection 

Index 
Test 

Reference 
Standard 

Leal Neto et al, 2013 (10)        

Gupta; Kapoor, 2014 (11)   ?   ?   ?     

Talaei et al, 2013 (52)    ?    ?    

Alvim et al, 2014 (6)    ?      

Xiao et al, 2015 (7)        

Motamed et al, 2016 (5)    ?      

Chen et al, 2015 (55)    ?      

Mora-Garcia et al, 2014 (2)    ?    ?    

Chen et al, 2014 (1)    ?    ?    

Gadelha et al, 2016 (54)      ?    

Zhang et al, 2016 (53)    ?      

Bennasar-Veny et al, 2013 (3)      ?    
Almas; Gowda, 2015 (4)    ?    ?    

Low Risk High Risk   ? Unclear Risk  
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Tabela 3 Número de manuscritos em cada categoria de resposta, conforme critérios do STARD 2015. 

Seção & Tópico No. Item Número de manuscritos 

   
Sim Não IN 

TITLE OR 
ABSTRACT 

      
    

 
1 

Identification as a study of diagnostic accuracy using at least 
one measure of accuracy (such as sensitivity, specificity, 
predictive values, or AUC) 

10 3 
 

ABSTRACT           

 
2 

Structured summary of study design, methods, results, and 
conclusions (for specific guidance, see STARD for Abstracts) 

13 
  

INTRODUCTION           

 
3 

Scientific and clinical background, including the intended use 
and clinical role of the index test 

13 
  

 
4 Study objectives and hypotheses 13 

  
METHODS           

Study design 5 
Whether data collection was planned before the index test and 
reference standard were performed (prospective study) or after 
(retrospective study) 

13 
  

Participants 6 Eligibility criteria  13 
  

 
8 

Where and when potentially eligible participants were 
identified (setting, location and dates) 

12 
 

1 

 
9 

Whether participants formed a consecutive, random or 
convenience series 

13 
  

Test methods 10a Index test, in sufficient detail to allow replication 4 9 
 

 
10b Reference standard, in sufficient detail to allow replication 11 2 

 

 
12a 

Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result 
categories of the index test, distinguishing pre-specified from 
exploratory 

12 1 
 

 
12b 

Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result 
categories of the reference standard, distinguishing pre-
specified from exploratory 

13 
  

Analysis 14 
Methods for estimating or comparing measures of diagnostic 
accuracy 

12 1 
 

 
15 

How indeterminate index test or reference standard results 
were handled  

13 
 

 
18 Intended sample size and how it was determined 10 3 

 
RESULTS           
Participants 19 Flow of participants, using a diagram 1 12 

 

 
20 

Baseline demographic and clinical characteristics of 
participants 

12 
 

1 

 
22 

Time interval and any clinical interventions between index test 
and reference standard 

7 6 
 

Test results 24 
Estimates of diagnostic accuracy and their precision (such as 
95% confidence intervals) 

13 
  

DISCUSSION           

 
26 

Study limitations, including sources of potential bias, statistical 
uncertainty, and generalisability 

11 2 
 

 
27 

Implications for practice, including the intended use and 
clinical role of the index test 

13 
  

OTHER 
INFORMATION 

          

 
28 Registration number and name of registry 4 9 

 
 

29 Where the full study protocol can be accessed 
 

13 
 

 
30 Sources of funding and other support; role of funders 12 1 

 
IN= Insuficiente 
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INTRODUÇÃO 

  

O Índice de Adiposidade Corporal (IAC) foi proposto em 2011 como melhor indicador 

de adiposidade corporal do que o Índice de Massa Corporal (IMC) em adultos americanos (1). 

Estudos de validação (2–4) com outros métodos mais precisos para medida de adiposidade, 

como o DEXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry), por exemplo, indicam que o IAC tem 

acurácia semelhante a outros indicadores, variando conforme a população estudada. O IAC 

tem apresentado desempenho melhor do que o IMC em alguns grupos populacionais (3, 5–8), 

porém, em outros não (2, 4, 9–11). 

Embora, Bergman e cols. (1), não tenham investigado a utilidade do IAC como 

preditor de desfechos de risco à saúde, estudos posteriores têm testado a associação do IAC 

com hipertensão arterial (12–15), diabetes tipo II (DM2) (16–19), resistência à insulina (20), 

Síndrome Metabólica (SMet) (21–23), dois ou mais fatores de risco cardiometabólicos 

agrupados (2) e mortalidade (24, 25). A força e magnitude das associações do IAC com riscos 

à saúde têm variado dependendo do desfecho, do desenho de estudo e da população 

investigada, bem como, dos pontos de corte utilizados (2, 13–23, 26). 

A composição corporal e a distribuição regional de gordura são diferentes entre os 

sexos. Em geral, os homens apresentam menor percentual de gordura do que as mulheres, 

com predominância do tipo androide – aquela mais localizada na região central, com acúmulo 

nas regiões do abdome, tronco, cintura escapular e pescoço (27). Portanto, os melhores pontos 

de corte para que o IAC indique risco à saúde precisam considerar estas diferenças.  

Estudos relataram que os pontos de corte do IAC para discriminar distintos riscos à 

saúde foram maiores nas mulheres do que nos homens, sendo que, estes valores oscilaram 

conforme o desfecho e a população analisada (12, 16, 18, 19, 23, 28–30). Os resultados dos 

poucos estudos com brasileiros seguem nesta mesma direção (14, 18).  

Não há consenso de quais são os fatores que podem interferir nessas associações. Os 

estudos epidemiológicos sobre o assunto, em linhas gerais, têm considerado a idade (13–23, 

31), a atividade física (14–17, 19, 21, 22, 25, 31), a escolaridade (14, 17, 19, 31) e o 

tabagismo (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 31), como importantes confundidores a serem 

controlados. Poucos estudos sobre o IAC têm analisado a influência da etnia ou da raça/cor da 

pele (2, 9).  

A interferência da alimentação na relação entre IAC e fatores de risco 

cardiometabólicos não foi analisada em estudos populacionais, todavia, admite-se que 
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comportamentos alimentares têm importante participação no aparecimento da obesidade e, 

consequentemente, contribuem para o desenvolvimento das doenças metabólicas (32). 

Embora sua mensuração seja um desafio a epidemiologia, pesquisas sobre os padrões 

alimentares têm sido incentivadas por organizações internacionais, pois, analisar os nutrientes 

isoladamente pode atenuar a força ou evitar a identificação de possíveis associações entre a 

dieta global e o risco de doenças crônicas (33). 

Deste modo, o conhecimento mais fidedigno da relação entre o IAC e o risco de 

desenvolvimento de Doença Arterial Coronariana (DAC) é relevante para o planejamento de 

ações focalizadas à promoção de saúde da população adulta brasileira.  

Os estudos de associação entre indicadores antropométricos e fatores de risco 

cardiometabólicos têm optado por estudar estes fatores isoladamente (14–19) ou em conjunto 

(2). No entanto, escores preditivos globais, como o Escore de Risco de Framingham (ERF), 

incorporam variáveis marcadoras de risco, gerando um valor (escore) que permite 

potencializar a interação entre esses fatores, para a predição de desenvolvimento futuro de 

DAC. Foi encontrado apenas um estudo (34) que analisou a relação do IAC com o ERF, 

sendo que os autores avaliaram apenas a correlação entre as medidas.  

Outra questão que precisa ser melhor respondida é qual a melhor e mais simples 

medida a ser utilizada para avaliar a adiposidade (1, 35) e de que maneira os indicadores 

antropométricos de obesidade geral e central se relacionam com risco coronariano. A medida 

da CQ isoladamente tem se associado negativamente com doenças cardiovasculares em 

alguns estudos prospectivos, contudo, os efeitos metabólicos protetores do maior tamanho do 

quadril são potencializados quando a CQ é corrigida por outros indicadores antropométricos, 

como por exemplo, o IMC e a CC (36). De fato, o aumento da CQ pode indicar aumento do 

musculo glúteo que, consequentemente, pode sinalizar um ganho de massa muscular 

esquelética total, o que poderia explicar o efeito protetor. 

Portanto, não está claro ainda qual a melhor relação entre a CQ e outras medidas 

antropométricas para indicar riscos à saúde, pois, os mecanismos fisiológicos hormonais têm 

diferentes implicações nas circunferências da cintura, coxa ou quadril (37). Contudo, 

indicadores antropométricos que incorporem a medida de CQ no seu cálculo parecem 

apresentar bom potencial como preditores de riscos à saúde em grandes populações. A Razão 

Cintura-Quadril (RCQ), um reconhecido indicador de obesidade central, tem se associado 

com fatores de risco cardiometabólicos em algumas populações (38, 39). É relevante saber se 
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o IAC – um indicador de obesidade geral – se associa com risco coronariano, independente do 

efeito da RCQ. Porém, não foi localizado qualquer estudo que tenha testado isso. 

Os resultados de novos e bons estudos com diferentes populações são essenciais para 

comparações e aprofundamento deste debate. Adicionalmente, há uma necessidade de 

elucidar melhor a utilidade do IAC na prática clínica e no uso de diagnósticos comunitários 

para melhoria do nível de saúde das populações. 

Os estudos realizados com brasileiros não investigaram o risco coronariano de forma 

global, nem incluíram grandes amostras. A hipertensão e a hiperglicemia foram estudadas em 

uma amostra de 316 idosos residentes numa cidade de pequeno porte (14, 31); o DM2 em 

uma amostra representativa de 1.572 moradores de área urbana de uma capital da região 

sudeste do Brasil e em 620 índios de duas reservas (Guarani e Tupinikin) (18); e a SMet em 

uma amostra por conveniência de 149 mulheres na pós-menopausa (22). 

A prevenção eficaz das doenças coronarianas depende da identificação de indivíduos 

assintomáticos em risco. Dessa maneira, os objetivos deste estudo foram: a) propor pontos de 

corte do IAC para identificar risco coronariano mais apropriados para a população adulta 

brasileira; b) investigar a associação entre IAC e risco coronariano em uma grande amostra de 

adultos brasileiros, identificando potenciais modificadores de efeito e confundidores; e, c) 

testar se a associação do IAC com risco coronariano é independente da Razão Cintura-Quadril 

(RCQ). 

 

METODOLOGIA 

 

População do estudo 

 

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) é uma coorte prospectiva 

conduzida com servidores de instituições de ensino e pesquisa de seis cidades brasileiras 

(Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória). Tem o objetivo 

de investigar a incidência e progressão das doenças cardiovasculares e diabetes e os seus 

determinantes biológicos, comportamentais, ocupacionais, psicológicos, ambientais e sociais 

(40). Na linha de base (2008-2010) examinou 15.105 participantes com idades entre 35-74 

anos. Os detalhes metodológicos encontram-se publicados (40, 41). 

Para os cálculos dos pontos de corte o presente estudo examinou 15.092 participantes, 

na linha de base, excluindo-se aqueles com informações incompletas para o cálculo do ERF, 
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do IAC e da RCQ (n= 9 perdas) e os que relataram uso de prótese de silicone no quadril (n= 

4). Todas as outras análises foram realizadas com 14.673 participantes (97,1%), sendo 

excluídos aqueles com dados faltantes das outras variáveis incluídas nas análises de 

associação (n= 445). 

O estudo cumpre os requisitos éticos, sendo aprovado pelos comitês de ética de todas 

as seis instituições envolvidas e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho 

Nacional de Saúde (CONEP) (42). 

 

Produção de dados demográficos, antropométricos e clínicos 

  

Os dados foram produzidos por meio de entrevistas e medidas, realizadas por uma 

equipe devidamente treinada e supervisionada por profissionais qualificados. Manuais de 

procedimentos foram desenvolvidos para melhor padronização das medidas.  

Os questionários padronizados forneceram informações sobre características 

demográficas (idade, sexo, raça/cor, nível de escolaridade), tabagismo, Atividade Física no 

Tempo Livre (AFTL) e padrão alimentar. 

A atividade física foi medida pelo uso do IPAQ (International Physical Activity 

Questionary), versão longa, considerando o hábito atual relatado no momento da entrevista. 

No presente estudo analisou-se apenas o domínio “tempo livre”. Foram considerados 

“fisicamente ativos” àqueles que relataram realizar mais que 150 minutos de 

caminhada/moderada por semana; e/ou mais que 60 minutos de atividades vigorosas por 

semana; e/ou mais que 150 minutos por semana de qualquer combinação de caminhada, 

moderada e vigorosa. 

Padrões alimentares foram definidos com base nos dados do questionário de 

frequência alimentar do ELSA-Brasil com 114 itens alimentares, previamente validado. O 

número de padrões foi selecionado pela melhor separação dos subgrupos alimentares no 

gráfico de cluster. Estes subgrupos foram anteriormente criados por análise de 

correspondência múltipla. Quatro padrões alimentares foram identificados: 1) “pastelaria” que 

consistiu no consumo diário de cereais refinados, pão, biscoitos, frango frito, leite integral e 

produtos lácteos, sem consumo de legumes, frutas e leguminosas; 2) “diet/light” caracterizado 

pelo consumo diário ou semanal de cereais integrais, leite desnatado e bebidas sem açúcar ou 

à base de soja; 3) “frutas e hortaliças” que abrangeu o consumo diário de verduras cruas e 

verdes claras, frutas, frango grelhado, queijo branco e leite semidesnatado e não consumo de 
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carnes vermelhas, feijões, cereais refinados e confeitaria em geral; e, 4) “tradicional” que 

incluiu o consumo diário de grãos e cereais refinados (como arroz, por exemplo) e não 

consumo de fast-food. Maiores esclarecimentos sobre a metodologia para sua definição estão 

disponíveis em outra publicação (33). 

Um protocolo padronizado foi desenvolvido pelo estudo com base nas recomendações 

da International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) para orientar a 

realização das medidas antropométricas. Estatura, Circunferência da Cintura (CC) e 

Circunferência do Quadril (CQ) foram realizadas com um uniforme padrão, fornecido pelo 

ELSA-Brasil, com os participantes em pé e descalços após jejum noturno (8-12 horas).  

A estatura foi aferida com estadiômetro em escala 0,1 cm (SECA-SE-216). Utilizou-se 

uma trena antropométrica inelástica de 200cm (CESCORF) para medir as circunferências. 

Elas foram registradas em triplicata e considerada a média. A CQ foi tomada no 0,1 cm mais 

próximo da protusão máxima dos músculos glúteos (quadril) e a CC no ponto médio entre a 

borda inferior do arco costal e a crista ilíaca na linha axilar média.  

A coleta de amostras de sangue para dosagem de glicemia, de colesterol total e frações 

foi feita após um período de 12 horas em jejum noturno, sendo realizada nos próprios centros 

de investigação e o material armazenado em tubos secos. Para garantia da qualidade e a 

padronização dos resultados, todas as amostras foram enviadas para processamento e análise 

em um laboratório central do ELSA-Brasil. 

Foram feitas três medidas da pressão arterial com intervalo de um minuto após cinco 

minutos de repouso, utilizando-se aparelho automático de pressão arterial (OMRON - modelo 

HEM-705 CP), com os participantes em jejum e de bexiga vazia, seguindo protocolo 

padronizado desenvolvido pelo estudo. 

  

Definição dos indicadores antropométricos e avaliação de Risco Coronariano 

 

O IAC, calculado pela equação (IAC= [(circunferência do quadril em cm/(estatura em 

metros)1,5)–18]), foi proposto em 2011 por um grupo de pesquisadores americanos como 

melhor indicador de adiposidade corporal do que o IMC em adultos (homens e mulheres) 

negros e mexicanos-americanos, com idade entre 18 e 67 anos (1).  

A Razão Cintura-Quadril (RCQ) foi obtida dividindo-se a CC pela CQ em 

centímetros. O risco coronariano foi identificado pelo Escore de Risco de Framingham 

(ERF). A pontuação para o cálculo da estimativa de risco coronariano proposta por Wilson e 
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cols. (43), por meio da utilização do modelo de regressão de Cox, incluiu idade, Pressão 

Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), colesterol total, HDL-C, 

tabagismo e diabetes.  

 A presença de diabetes foi definida como: história prévia de diagnóstico médico da 

doença, glicemia de jejum ≥126 mg/dL, ou teste de tolerância oral à glicose 2h pós sobrecarga 

≥200 mg/dL, ou hemoglobina glicada ≥6,5%. 

 Foram considerados fumantes aqueles que relataram na entrevista fumo atual de 

cigarros. 

 O risco coronariano foi classificado de duas maneiras. Primeiramente, considerou-se 

Risco Coronariano Muito Aumentado (RCMA20%) a pontuação do ERF que representou 

20% ou mais de risco de desenvolvimento de Doença Arterial Coronariana (DAC) em 10 

anos, ou seja, 09 pontos para os homens e 15 pontos para as mulheres. A segunda 

classificação, identificada como Risco Coronariano Aumentado (RCA10%), foi definida pelo 

escore acima de 06 e 10 pontos, para mulheres e homens, respectivamente, o que representa 

10% ou mais de risco de DAC futura. 

 

Análise estatística  

 

Inicialmente foi realizada análise descritiva com medidas de tendência central e 

dispersão. A normalidade dos dados foi testada descritivamente e por análise gráfica 

(histograma e P-Plot). Quando dúvidas existiram, aplicou-se o teste estatístico de Shapiro 

Wilk. A variância foi testada pelo teste F para homogeneidade de variâncias. O nível de 

significância estatística adotado foi p≤0,05.  

Na sequência, foram determinados os pontos de corte do IAC e da RCQ para 

discriminar RCMA20% por meio das curvas ROC (Receiver Operating Characteristic), 

conforme o sexo e a faixa etária. Utilizou-se o índice de Youden (sensibilidade + 

especificidade – 1) para escolha do melhor ponto. 

Após a identificação dos melhores pontos de corte, foram testadas as associações 

simples e múltiplas entre o risco coronariano (desfecho) e a principal variável de exposição 

(IAC) com uso da regressão de Poisson com variância robusta.  

A decisão de considerar de início a análise estratificada por sexo levou em 

consideração razões de interação biológica. O componente de gordura é maior nas mulheres 
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do que nos homens, além de que a pontuação do ERF considera a influência do sexo na 

identificação do risco coronariano.  

A análise para modificação de efeito foi realizada através da observação das medidas 

pontuais estrato-específicas e seus respectivos intervalos de confiança a 95%. O teste de 

Mantel Haenzel foi utilizado para testar a homogeneidade dos valores da Razão de 

Prevalência (RP) entre os estratos de cada variável com nível de significância de 5%. A idade 

apresentou heterogeneidade de razão de risco evidente nos homens (p= 0,002). Nas mulheres 

esta evidência inicial não aconteceu (p= 0,327). No entanto, nas análises posteriores, 

observando-se o comportamento da medida de efeito bruta e ajustada pela idade, considerou-

se que esta modificou consideravelmente a razão de risco, reforçando a ideia de interação com 

o desfecho, apontada anteriormente para o sexo.   

A análise dos potenciais confundidores – nível de escolaridade (0= superior completo, 

1= superior incompleto/médio/fundamental), raça/cor (0= outras e 1= pretos/pardos), AFTL 

(0= insuficientemente ativos, 1= fisicamente ativos) e padrão alimentar (0= pastelaria, 1= 

diet/light, 2= frutas/hortaliças e 3= tradicional) – foi feita, primeiramente, observando o 

comportamento deles nas associações com o desfecho e preditora principal em cada estrato de 

sexo (homens e mulheres) e faixa etária (<60 anos e ≥ 60 anos). O processo de modelagem foi 

realizado com procedimento backward, estabelecendo-se o parâmetro (p≤0,10) para 

permanência dos possíveis confundidores. Outros modelos reduzidos, retirando-se uma a uma 

as variáveis julgadas como confundidoras da associação principal, foram examinados. A 

avaliação de ajuste dos modelos foi testada pela análise de resíduos de Pearson (P), sendo 

considerados inadequados aqueles com P<0,05. Os modelos múltiplos com menores valores 

de AIC (Akaike Information Criterion) para cada estrato foram apontados como de melhor 

explicação para associação entre IAC e RCMA20%, com exceção para o grupo das mulheres 

idosas, pois, no modelo recomendado por este critério, todas as variáveis de ajuste 

(escolaridade, raça/cor e AFTL) apresentaram valor de p> 0,05 (resultados do processo de 

modelagem na tabela S1). As associações entre IAC e RCA10% foram testadas com os 

mesmos modelos preditivos. 

Para analisar se a associação entre risco coronariano aumentado e muito aumentado e 

IAC é independente da presença de obesidade central, foi feito ajuste adicional com a RCQ. 

Foram testados modelos com ajuste apenas da RCQ e os melhores modelos múltiplos de cada 

estrato foram ajustados, adicionalmente, pela RCQ.  
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Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico “STATA” versão 

12.0. 

 

RESULTADOS 

  

 Os pontos de corte foram propostos analisando-se 6.881 homens e 8.211 mulheres. 

Nas demais análises, foram investigados 6.681 homens (22,3% com idade ≥60 anos) e 7.992 

mulheres (21,1% com idade ≥60 anos). Em geral, os homens apresentaram valores médios 

maiores de ERF, PAS, PAD e menores de IAC e HDL-Colesterol em comparação com as 

mulheres da mesma faixa etária. Entre os idosos, as mulheres apresentaram maior média de 

colesterol total e menor idade do que os homens. 

 Em ambos os sexos, as médias de idade, IAC, ERF, colesterol total, HDL-C, PAS e 

PAD foram mais altas nos participantes com idade entre 60-74 anos comparados com os mais 

jovens, com exceção da PAD e colesterol total nos homens.  

 O risco coronariano e o diabetes foram mais frequentes entre aqueles com idade entre 

60-74 anos e nos homens, sendo que nos homens idosos, os percentuais do RCMA20%, 

RCA10% e diabetes foram bem maiores do que nos demais grupos. O hábito de fumar foi 

mais frequente nos mais jovens. A frequência de homens jovens com nível de escolaridade 

mais baixo (fundamental/médio completo) foi maior do que as mulheres da mesma faixa 

etária, porém, entre os participantes com mais idade, a escolaridade baixa foi mais presente 

entre as mulheres. A prática atual insuficiente de AFTL foi mais relatada pelas mulheres e por 

aqueles com idade entre 35-59 anos. Os padrões alimentares diferiram entre os sexos e entre 

as faixas etárias (tabela 1).  

Os melhores pontos de corte do IAC e da RCQ para discriminar RCMA20% entre os 

homens, identificados pelo maior valor do índice Youden, não diferiram conforme faixas 

etárias, sendo sugeridos os pontos, 28,0 e 0,97, respectivamente. Para as mulheres, os pontos 

34, 0 e 36,0 do IAC e 0,90 e 0,91 da RCQ, foram os escolhidos como os melhores para as 

faixas etárias, 35-59 anos e 60-74 anos, respectivamente. Observando e comparando as áreas 

sob as Curvas ROC (AUC), o poder discriminatório da RCQ para identificar o RCMA20% foi 

melhor nas mulheres do que nos homens, independente de faixa etária. Em ambos os sexos, as 

AUC da RCQ foram maiores nos mais jovens, comparadas àquelas observadas nos de maior 

idade (figura 1 e tabela 2).  



 

72 
 

Em relação ao IAC, na comparação entre homens e mulheres, as AUC não foram 

diferentes nos mais jovens (p=0,08). Entre as faixas etárias, o IAC discriminou melhor o 

RCMA20% apenas nos homens (p=0,03). Outros pontos de corte para ambos indicadores, 

com os respectivos valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e 

negativos são apresentados na tabela 2. 

 Nos modelos considerados como de melhor capacidade explicativa, a escolaridade foi 

mantida como potencial confundidora em todos estratos e a AFTL não permaneceu apenas 

nas mulheres mais jovens. O padrão alimentar foi mantido nos homens de ambas faixas 

etárias. O IAC manteve-se associado positivamente com RCMA20% (p<0,05) após ajustes 

pelos potenciais confundidores em todos estratos (tabela3). 

 Considerando os mesmos modelos preditivos, o IAC, apesar de perder magnitude, 

manteve-se associado com o RCA10% em todos os estratos, sugerindo a hipótese que quanto 

maior o valor de IAC, maior o risco de desenvolvimento de DAC em 10 anos (tabela 4). 

 A magnitude das associações do IAC com risco coronariano foi maior nas mulheres do 

que nos homens, sendo maior nos mais jovens de ambos os sexos, tanto com RCMA20%, 

quanto com RCA10%. A escolaridade mais baixa foi fator de risco importante em todos 

estratos. A prática de AFTL e os padrões alimentares diet/light, frutas/hortaliças e tradicional 

nos homens foram protetores para desenvolvimento de DAC em 10 anos, sendo que nos 

modelos ajustados, a AFTL nos homens na faixa etária 60-74 anos perdeu força estatística na 

associação com RCA10%, assim como, os padrões alimentares diet/light e frutas/hortaliças 

nos homens mais jovens. Nos homens idosos, os três tipos de padrão alimentar mantiveram-se 

associados com RCMA20% (p≤0,05).  Nas mulheres mais idosas, a prática de AFTL também 

teve efeito protetor (tabelas 3 e 4). 

 Mesmo considerando a possibilidade de alguma colinearidade entre RCQ e IAC, 

apesar de perda de magnitude na associação principal, o risco coronariano foi mais prevalente 

naqueles participantes com maior IAC, independente do ajuste pela RCQ (tabelas 5 e 6). 

Todavia, nas mulheres mais jovens não houve significância estatística na associação entre o 

IAC e o RCMA20% (RP=1,66; IC95%: 0,88 - 3,13, p=0,120), muito provavelmente, pela 

baixa frequência de RCMA20% neste grupo (0,8%) (tabela 5). Na análise com RCA10%, isto 

não aconteceu, ou seja, a associação com o IAC foi mantida em todos os estratos, mesmo após 

ajuste adicional pela RCQ (tabela 6). 

Nos modelos múltiplos na presença de outros confundidores, ajustados adicionalmente 

pela RCQ, a associação do IAC com RCMA20% perdeu força estatística nos homens mais 
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jovens (p=0,059) e, manteve-se sem significância nas mulheres da mesma idade (p=0,149) 

(tabela 5). 

 

DISCUSSÃO 

   

 O ponto de corte do IAC, sugerido por este estudo, para predizer RCMA20% em 

homens foi o mesmo em ambas faixas etárias (28,0), sendo superior àqueles recomendados 

para discriminar diabetes em índios brasileiros (25,15) (18); hipertensão em idosos brasileiros 

(25,3) (14) e indianos (25,6) (12); e SMet em chineses da etnia Hans (26,0) (28). Entretanto, 

foi similar aos indicados para predizer diabetes em iranianos (27,4) (19, 23), chineses (28,03) 

(44); americanos negros (28,14) e brancos (28,34) (16) e brasileiros da população geral 

(28,75) (18); hipertrigliceridemia em idosos brasileiros (27,4) (26); e SMet em chineses das 

etnias Uighur (28,0) (29) e Kazarkhs (26,82) (30). 

 Os resultados nas mulheres seguiram nessa mesma linha, ou seja, os melhores pontos, 

34,0 nas mais jovens e 36,0 na outra faixa etária, se assemelharam em alguns grupos 

populacionais e foram diferentes em outros.  

 O ponto 34,0, por exemplo, foi maior do que os valores recomendados como preditor 

de risco de diabetes (30,99) (29) e SMet (30,0) (28) em chinesas, apesar das médias de idade 

destas terem sido superiores as mais jovens do presente estudo. Todavia, este valor foi mais 

próximo aos pontos indicados para SMet em Chinesas de etnia Uighur (32,0) (29) e Kazarks 

(31,45) (30). Em comparação com outros grupos de etnias e idades diferentes, o ponto de 

corte 36,0 esteve mais perto dos sugeridos para predição de diabetes em iranianas (35,9) (23) 

e brasileiras (36,65) (18) e de hipertensão em indianas (37,7) (12), apesar das idades médias 

destes grupos serem menores do que as mais idosas deste estudo. 

 Os componentes étnicos distintos, as idades e as características antropométricas de 

cada população podem justificar as diferenças encontradas. Além disso, os desfechos 

avaliados são fatores de risco isolados e distintos (DM2, hipertensão, hipertrigliceridemia e 

SMet) e não um escore global de risco, como avaliado neste estudo. Outra possível 

explicação, é que os autores não adotaram os mesmos critérios para definição dos pontos de 

corte, que é arbitrária e pode variar, conforme a natureza do que está se estudando, bem como, 

com os conhecimentos prévios sobre os tratamentos e as medidas preventivas já existentes 

(45).  
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 No presente estudo, as pessoas com maiores valores do IAC apresentaram maior risco 

de desenvolvimento de DAC em 10 anos do que aquelas com valores mais baixos. As 

associações se mantiveram com significância estatística, após ajustes pelos potenciais 

confundidores em todos os estratos. A carência de estudos sobre a associação entre o IAC e o 

risco coronariano global em outras populações dificulta a comparação com estes achados. 

O ERF foi proposto em uma amostra do Framingham Heart Study, composta por 

2.856 mulheres e 2.489 homens com idade entre 30-74 anos no início do estudo, com duração 

de 12 anos de seguimento (43). O ERF é, provavelmente, o escore de risco global mais 

utilizado para estimar a probabilidade de risco coronariano futuro.  

 Bennasar-Veny e cols. (34) demonstraram correlação positiva do IAC com o ERF 

(r=0,125; p<0,01) em amostra de 50.254 trabalhadores espanhóis, entretanto, esta correlação 

foi menor do que outros indicadores antropométricos (CC, RCQ, RCEst e IMC). A Razão 

Cintura-Estatura (RCEst) foi o indicador que apresentou maior correlação (r=0,432; p<0,01). 

Neste mesmo estudo, os autores avaliaram a capacidade preditiva do IAC e do IMC para 

detectar SMet por meio de curvas ROC. O IMC apresentou maior AUC do que o IAC, porém, 

não foram apresentados os intervalos de confiança nem foram feitas comparações entre as 

AUC dos dois indicadores. Além disso, homens e mulheres não foram analisados 

separadamente, o que pode ter enviesado os resultados. 

 Apesar da falta de estudos sobre a relação entre o IAC e o risco coronariano global, a 

associação do IAC com fatores de risco cardiometabólicos tem sido demonstrada por outros 

autores. Em estudos transversais, o maior valor do IAC esteve associado positivamente com a 

hipertensão em adultos - mesmo após ajuste por possíveis confundidores - em homens 

indianos (13) e em idosos brasileiros de ambos os sexos (14), ainda que o tamanho do efeito 

tenha sido pequeno neste último grupo (RP=1,010; IC95%1,002–1,018, p= 0,016 nas 

mulheres e RP=1,020; IC95% 1,001–1,040, p= 0,049 nos homens). Da mesma forma, se 

associou com o diabetes em homens e mulheres brancos e negros de quatro comunidades 

norte-americanas (16), em moradores de área urbana de uma capital da região sudeste do 

Brasil e em índios brasileiros (18). Associou-se também com a resistência à insulina em 

pacientes com síndrome coronariana aguda de ambos os sexos (20), com SMet em mulheres 

filipinas e caucasianas na pós-menopausa (21) e com dois ou mais fatores de risco 

cardiovasculares em norte-americanos negros e brancos de ambos os sexos (2).  

Por outro lado, o IAC não se associou, após controle por outros preditores, com a 

SMet em iranianos de ambos os sexos (23) e em mulheres brasileiras (22) e americanas-
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africanas na pós menopausa (21), nem com a hiperglicemia em idosos brasileiros de ambos os 

sexos (26). 

Longitudinalmente, observou-se a associação do IAC com a incidência de hipertensão 

em homens e mulheres norte-americanos (15), com a incidência de diabetes em alemães de 

ambos sexos (17) e em homens indianos (19). 

O IAC aumentado esteve associado também com mortalidade por doença 

cardiovascular em australianos (24). Ao contrário, não esteve associado com incidência de 

diabetes em mulheres indianas (19), nem com mortalidade por todas as causas e por doença 

cardiovascular em homens norte-americanos (25). 

Não há consenso sobre quais são os fatores que podem interferir nessas associações. 

Os resultados deste estudo mostraram a escolaridade mais baixa como fator de risco 

importante em todos estratos. Em geral, a prática de AFTL e o padrão alimentar foram 

comportamentos protetores para desenvolvimento de DAC em 10 anos. A auto declaração da 

raça/cor da pele como preta e parda não foi importante confundidor neste estudo. 

As variáveis utilizadas em modelagens de estudos epidemiológicos sobre indicadores 

antropométricos, em busca de respostas mais precisas, quase sempre são diferentes. 

Entretanto, algumas são mais consensuais, como é o caso da idade. Nos estudos sobre o IAC, 

outras variáveis, como atividade física (14–17, 19, 21, 22, 25, 31), escolaridade (14, 17, 19, 

31) e tabagismo (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 31), parecem ser importantes confundidores a 

serem controlados.  

Poucos estudos sobre o IAC têm analisado a influência da etnia ou da raça/cor da pele 

(2, 9) na associação com fatores de risco cardiovasculares, porém, sabe-se que os 

componentes da composição corporal podem variar de acordo com estas características, além 

de que, em estudos com outros indicadores antropométricos, elas têm se apresentado como 

importantes confundidores (46–48). Cabe destacar que, apesar de muitos estudos na área da 

saúde utilizarem os termos raça e etnia como sinônimos, eles não representam a mesma coisa. 

Enquanto raça engloba características fenotípicas, como, por exemplo, a cor da pele, a etnia 

envolve outros fatores culturais e ambientais (49). Assim sendo, existe a necessidade de mais 

estudos para melhor compreensão desta relação. 

No que diz respeito ao sexo/gênero, os estudos sobre obesidade precisam considerar a 

plausibilidade de que os mecanismos biológicos, comportamentais e culturais são diferentes. 

O IAC parece captar melhor do que o IMC a diferença na composição corporal entre homens 

e mulheres (1). 
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Os achados do presente estudo mostraram que a associação do IAC com risco 

coronariano futuro foi independente da RCQ. As evidências existentes não conseguem 

responder como e de que maneira, em grandes populações de diferentes etnias, as medidas de 

obesidade centralizada – tais como a CC e a RCQ – estão relacionadas com o IMC – uma 

medida de obesidade geral (35, 48) – e se existe interação entre estes indicadores (de 

obesidade central e geral) para desenvolvimento de doenças coronarianas. 

Heitmann e Lissner (36) destacaram que a medida da CQ isoladamente tem se 

associado negativamente com doenças cardiovasculares em alguns estudos prospectivos, 

contudo, os efeitos metabólicos protetores do maior tamanho do quadril são potencializados 

quando a sua proporção em relação ao corpo total é considerada. Porém, a melhor relação 

entre a CQ e outras medidas antropométricas para indicar riscos à saúde ainda é pouco 

conhecida.  

Apesar do surgimento de novos indicadores antropométricos e do crescente número de 

pesquisas sobre a acurácia destes nas últimas décadas, ainda é um desafio para epidemiologia, 

a revelação de um indicador antropométrico universal mais adequado para rastreamento de 

risco coronariano em grandes populações. No entanto, indicadores antropométricos que 

incorporem a medida de CQ no seu cálculo parecem apresentar bom potencial como 

preditores de riscos à saúde. 

 Os resultados da presente análise devem ser interpretados com cautela. Primeiro, por 

se tratar de estudo transversal, não é possível concluir que há relação de causa-efeito entre o 

IAC e o risco coronariano futuro. Contudo, a causalidade reversa parece improvável e as 

evidências de que a obesidade é um importante fator do risco cardiovascular são consistentes 

(35, 37). O monitoramento prospectivo dessa população permitirá avaliar melhor se o IAC é 

bom preditor de risco coronariano. 

Segundo, a amostra do ELSA-Brasil não é representativa da população brasileira, 

porque não inclui os segmentos extremos, como os mais ricos e mais pobres, por exemplo. No 

entanto, é uma amostra grande, multicêntrica e heterogênea o suficiente para trazer novos 

conhecimentos sobre a relação do IAC com risco coronariano em populações miscigenadas.  

Por fim, não foi testada a influência de outros potenciais confundidores que poderiam 

impactar nas associações observadas, como por exemplo, consumo abusivo de álcool e 

tabagismo, embora o relato de uso atual de cigarros tenha sido considerado na pontuação do 

ERF. 
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 Em resumo, os resultados deste estudo evidenciaram que níveis mais elevados de IAC 

podem estar associados com maior risco de desenvolvimento de doença coronariana futura em 

homens e mulheres em ambas as faixas etárias (35-59 anos e 60-74 anos). O IAC mostrou ser 

uma ferramenta útil para rastreamento de risco coronariano, apresentando capacidade 

preditiva razoável para identificá-lo em participantes do ELSA-Brasil (AUC acima de 60%, 

com exceção do grupo de homens com 60 ou mais anos), sendo melhor nas mulheres. As 

limitações deste indicador são semelhantes à de outros indicadores antropométricos para 

rastreamento de riscos adversos à saúde.   

  Os pontos de corte do IAC para estimar RCMA20%, independente de faixa etária, 

foram maiores nas mulheres do que nos homens, sugerindo que o uso do mesmo valor para 

ambos os sexos não é apropriado. Nas mulheres, recomenda-se o uso de valores diferentes 

conforme a idade.  

  

REFERÊNCIAS 

 

1.  Bergman RN, Stefanovski D, Buchanan TA, et al. A better index of body adiposity. 
Obesity 2011;19:1083–89. 

2.  Barreira TV, Staiano AE, Harrington DM, et al. Anthropometric correlates of total body 
fat, abdominal adiposity, and cardiovascular disease risk factors in a biracial sample of 
men and women. Mayo Clin Proc 2012;87:452–60. 

3.  Johnson W, Chumlea WC, Czerwinski SA, Demerath EW. Concordance of the recently 
published body adiposity index with measured body fat percent in European-American 
adults. Obesity 2012;20:900–3. 

4.  Freedman DS, Thornton JC, Pi-Sunyer FX, et al. The body adiposity index (hip 
circumference ÷ height(1.5)) is not a more accurate measure of adiposity than is BMI, 
waist circumference, or hip circumference. Obesity 2012;20:2438–44. 

5.  Lam BCC, Lim SC, Wong MTK, et al. A method comparison study to validate a novel 
parameter of obesity, the body adiposity index, in Chinese subjects. Obesity 
2013;21:E634-9. 

6.  Lichtash CT, Cui J, Guo X, et al. Body Adiposity Index versus Body Mass Index and 
Other Anthropometric Traits as Correlates of Cardiometabolic Risk Factors. PLoS One 
2013;8:e65954. 

7.  Kuhn PC, Vieira Filho JPB, Franco LJLJ, Dal Fabbro A, Franco LJLJ, Moises RS. 
Evaluation of body adiposity index (BAI) to estimate percent body fat in an indigenous 
population. Clin Nutr 2014;33:287–90. 



 

78 
 

8.  Sun G, Cahill F, Gulliver W, et al. Concordance of BAI and BMI with DXA in the 
Newfoundland population. Obesity 2013;21:499–3. 

9.  Barreira TV, Harrington DM, Staiano AE, Heymsfield SB, Katzmarzyk PT. Body 
adiposity index, body mass index, and body fat in white and black adults. J Amer Med 
Assoc 2011;306:828–30. 

10.  López AA, Cespedes ML, Vicente T, et al. Body adiposity index utilization in a Spanish 
Mediterranean population: comparison with the body mass index. PLoS One 
2012;7:e35281. 

11.  Suchanek P, Kralova Lesna I, Mengerova O, Mrazkova J, Lanska V, Stavek P. Which 
index best correlates with body fat mass: BAI, BMI, waist or WHR? Neuroendocrinol 
Lett 2012;33:78–82. 

12.  Gupta S, Kapoor S. Body adiposity index: its relevance and validity in assessing body 
fatness of adults. ISRN Obes 2014;2014:243294. 

13.  Chakraborty R, Bose K. Comparison of body adiposity indices in predicting blood 
pressure and hypertension among slum-dwelling men in Kolkata, India. Malays J Nutr 
2012;18:319–28. 

14.  Leal Neto J de S, Coqueiro R da S, Freitas RS, Fernandes MH, Oliveira DS, Barbosa AR. 
Anthropometric indicators of obesity as screening tools for high blood pressure in the 
elderly. Int J Nurs Pract 2013;19:360–67. 

15.  Moliner-Urdiales D, Artero EG, Sui X, España-Romero V, Lee DC, Blair SN. Body 
adiposity index and incident hypertension: The Aerobics Center Longitudinal Study. Nutr 
Metab Cardiovasc Dis 2014;24:969–75. 

16.  Hardy DS, Stallings DT, Garvin JT, et al. Anthropometric Discriminators of Type 2 
Diabetes among White and Black American Adults. J Diabetes 2017;9:296–307. 

17.  Schulze MB, Thorand B, Fritsche A, et al. Body adiposity index, body fat content and 
incidence of type 2 diabetes. Diabetologia 2012;55:1660–67. 

18.  Alvim R de O, Mourao-Junior CA, Oliveira CM de, Krieger JE, Mill JG, Pereira AC. 
Body mass index, waist circumference, body adiposity index, and risk for type 2 diabetes 
in two populations in Brazil: General and Amerindian. PLoS One 2014;9:e100223. 

19.  Talaei M, Sadeghi M, Marshall T, et al. Anthropometric indices predicting incident type 
2 diabetes in an Iranian population: The Isfahan Cohort Study. Diabetes Metab 
2013;39:424–31. 

20.  Marcadenti A, Oliveira VG de, Bertoni VM, et al. Resistência à Insulina e Indicadores 
Antropométricos em Pacientes com Síndrome Coronariana Aguda. Rev Bras Cardiol 
2013;26:259–66. 



 

79 
 

21.  Djibo DA, Araneta MRG, Kritz-Silverstein D, Barrett-Connor E, Wooten W. Body 
adiposity index as a risk factor for the metabolic syndrome in postmenopausal Caucasian, 
African American, and Filipina women. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev 2015;9:108–
13. 

22.  Gadelha AB, Myers J, Moreira S, Dutra MT, Safons MP, Lima RM. Comparison of 
adiposity indices and cut-off values in the prediction of metabolic syndrome in 
postmenopausal women. Diabetes Metab Syndr 2016;10:143–48. 

23.  Motamed N, Rabiee B, Keyvani H, et al. The Best Obesity Indices to Discriminate Type 
2 Diabetes Mellitus. Metab Syndr Relat Disord 2016;14:249–53. 

24.  Dhaliwal SS, Welborn TA, Goh LGH, Howat PA. Obesity as assessed by body adiposity 
index and multivariable cardiovascular disease risk. PLoS One 2014;9:e94560. 

25.  Moliner-Urdiales D, Artero EG, Lee D-CD-C, España-Romero V, Sui X, Blair SN. Body 
adiposity index and all-cause and cardiovascular disease mortality in men. Obesity 
2013;21:1870–76. 

26.  Alves Júnior CAS, Coqueiro R da S, Carneiro JAO, et al. Anthropometric Indicators in 
Hypertriglyceridemia Discrimination: Application as Screening Tools in Older Adults. J 
Nurs Meas 2016;24:215–25. 

27.  Heyward V. ASEP Methods Recommendation: Body Composition Assessment. J Exerc 
Physiol online 2001;4:1–12. 

28.  Chen B-D, He C-H, Ma Y-T, et al. Best anthropometric and atherogenic predictors of 
metabolic syndrome in the chinese Han population in Xinjiang: The cardiovascular risk 
survey. Ann Nutr Metab 2014;65:280–88. 

29.  Chen B-D, Yang Y-N, Ma Y-T, et al. Waist-to-height ratio and triglycerides/high-density 
lipoprotein cholesterol were the optimal predictors of metabolic syndrome in Uighur men 
and women in Xinjiang, China. Metab Syndr Relat Disord 2015;13:214–20. 

30.  Zhang X-H, Zhang M, He J, et al. Comparison of anthropometric and atherogenic indices 
as screening tools of metabolic syndrome in the Kazakh adult population in Xinjiang. Int 
J Environ Res Public Health 2016;13:428. 

31.  Coqueiro R da S, Santos GAF, Borges LJ, Ferreira T de S, Fernandes MH, Barbosa AR. 
Anthropometric indicators of obesity and hyperglycaemia in Brazilian older people. J 
Diabetes Nurs 2013;17:351–55. 

32.  Smith TW, Orleans CT, Jenkins CD. Prevention and Health Promotion: Decades of 
Progress, New Challenges, and an Emerging Agenda. Heal Psychol 2004;23:126–131. 

33.  Cardoso L de O, Carvalho MS, Cruz OG, et al. Eating patterns in the Brazilian 
Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil): an exploratory analysis. Cad Saude 
Publica 2016;32:e00066215. 



 

80 
 

34.  Bennasar-Veny M, Lopez-Gonzalez AA, Tauler P, et al. Body Adiposity Index and 
Cardiovascular Health Risk Factors in Caucasians: A Comparison with the Body Mass 
Index and Others. PLoS One 2013;8:e63999. 

35.  Litwin SE. Which measures of obesity best predict cardiovascular risk? J Am Coll 
Cardiol 2008;52:616–19. 

36.  Heitmann BL, Lissner L. Hip Hip Hurrah! Hip size inversely related to heart disease and 
total mortality. Obes Rev 2011;12:478–81. 

37.  Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction in 
27.000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet 2005;366:1640–49. 

38.  Vazquez G, Duval S, Jacobs DR, Silventoinen K. Comparison of Body Mass Index, 
Waist Circumference, and Waist/Hip Ratio in Predicting Incident Diabetes: A Meta-
Analysis. Epidemiol Rev 2007;29:115–28. 

39.  Barzi F, Woodward M, Czernichow S, et al. The discrimination of dyslipidaemia using 
anthropometric measures in ethnically diverse populations of the Asia-Pacific Region: 
The Obesity in Asia Collaboration. Obes Rev 2010;11:127–36. 

40.  Aquino EML, Barreto SM, Bensenor IM, et al. Brazilian Longitudinal Study of Adult 
Health (ELSA-Brasil): objectives and design. Am J Epidemiol 2012;175:315–24. 

41.  Schmidt MI, Duncan BB, Mill JG, et al. Cohort Profile: Longitudinal Study of Adult 
Health (ELSA-Brasil). Int J Epidemiol 2015;44:68–75. 

42.  Aquino EML, Vasconcellos-Silva PR, Coeli CM, et al. Aspectos éticos em estudos 
longitudinais: o caso do ELSA-Brasil. Rev Saude Publica 2013;47:19–26. 

43.  Wilson PW, D’Agostino RB, Levy D, Belanger AM, Silbershatz H, Kannel WB. 
Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 
1998;97:1837–47. 

44.  Xiao X, Liu YY, Sun C, et al. Evaluation of different obesity indices as predictors of type 
2 diabetes mellitus in a Chinese population. J Diabetes 2015;7:386–92. 

45.  Almeida RT de, Almeida MMG de, Araújo TM. Abdominal Obesity and Cardiovascular 
Risk: Performance of Anthropometric Indexes in Women. Arq Bras Cardiol 
2009;92:375–80. 

46.  Savva SC, Lamnisos D, Kafatos AG. Predicting cardiometabolic risk: waist-to-height 
ratio or BMI. A meta-analysis. Diabetes, Metab Syndr Obes targets Ther 2013;6:403–19. 

47.  Van-Dijk SB, Takken T, Prinsen EC, Wittink H. Different anthropometric adiposity 
measures and their association with cardiovascular disease risk factors: a meta-analysis. 
Neth Hear J 2012;20:208–18. 



 

81 
 

48.  Zhu S, Heshka S, Wang Z, et al. Combination of BMI and Waist Circumference for 
Identifying Cardiovascular Risk Factors in Whites. Obes Res 2004;12:633–45. 

49.  Santos DJ da S, Palomares NB, Normando D, Quintão CCA. Race versus ethnicity: 
Differing for better application. Dent Press J Orthod 2010;15:121–124. 

 

  

 

 

 



 

82 
 

Abreviações: ERF – Escore de Risco de Framimghan; RCMA20% – Risco Coronariano Muito Aumentado; RCA10% – Risco 
Coronariano Aumentado. 
* p≤ 0,001 comparado com mulheres da mesma faixa etária; † p≤ 0,001 comparado com os mais jovens do mesmo sexo. Testes 
comparativos para amostras independentes, ¹Pearson Chi-squared test para variáveis categóricas, ²Student’s test para variáveis 
contínuas com distribuição normal e variâncias desiguais (exceção para comparação do IAC entre homens, da Pressão Arterial 
Sistólica entre idosos e Pressão Arterial Diastólica em ambos os sexos que tiveram variâncias iguais) e ³Mann-Whitney U test para 
distribuições não paramétricas.  

 

 
Tabela 1 Características dos participantes conforme sexo e faixa etária - ELSA-Brasil, 2008-2010. 
  Média (DP) ou percentual da população 
  Homens Mulheres 
 Min-Max 35-59 anos 

(n=5194) 
60-74 anos 
(n=1487) 

35-59 anos 
 (n=6304) 

60-74 anos   
(n=1688) 

Idade (anos completos)³ 35 – 74 48,4 (6,4) 65,6 (4,3)*† 48,6 (6,3) 64,8 (3,9)† 

Índice de Adiposidade Corporal² 13,5 – 98,4 26,3 (3,7)* 26,9 (3,7)*† 33,2 (5,5) 34,7 (5,9)† 

ERF (% de risco em 10 anos)³ 1 – 53 8,3 (5,6)* 17,8 (9,3)*† 3,8 (3,6) 8,3 (5,3)† 

Colesterol Total (mg/dL)² 80 – 800 214,4 (44,8) 206,8 (42,4)*†  214,6 (39,9) 224,0 (45,4)† 

HDL - Colesterol (mg/dL)³ 18 – 162 50,4 (11,9)* 52,3 (13,3)*† 61,1 (14,3) 63,6 (15,5)† 

Pressão Arterial Sistólica (mm/Hg)² 66,5 – 231,0 124,0 (15,8)* 131,1 (19,3)*† 115,1 (15,3) 127,3 (19,0)† 

Pressão Arterial Diastólica (mm/Hg)² 37,5 – 158,0 79,2 (10,8)* 78,0 (10,9)*† 73,8 (10,2) 74,9 (10,2)† 

RCMA20% (20% de risco em 10 anos)¹      
Sim  6,3* 40,4*† 0,8 6,0† 
Não  93,7 59,6 99,2 94,0 

RCA10% (10% de risco em 10 anos)¹      
Sim  31,9* 84,1*† 8,4 35,3† 
Não  68,1 15,9 91,6 64,7 

Diabetes (%)¹      
Sim  19,2* 37,7*† 13,7 28,0† 
Não  80,8 62,3 86,3 72,0 

Hábito de fumar (%)¹      
Sim  15,0 11,2*† 13,2 7,8† 
Não  85,0 88,8 86,8 92,2 

Raça/cor (%)¹      
Preta/parda  46,8 33,7*† 45,8 41,1† 
Outras (Branca/amarela/indígena)  53,2 66,3 54,2 58,9 

Nível de escolaridade (%)¹      
Fundamental/médio completo  52,2* 40,6*† 44,7 48,8 
Superior completo  47,8 59,4 55,3 51,2 

Atividade Física no tempo livre (%)¹      
Insuficientemente ativo  57,0* 52,4*† 67,8 60,2† 
Fisicamente ativo  43,0 47,6 32,2 39,8 

Padrão alimentar (%)¹      
Pastelaria  32,1* 26,6*† 19,7 17,4† 
Diet/light  2,0 4,4 5,1 8,1 
Frutas e hortaliças  15,8 31,3 27,1 45,1 
Tradicional  50,1 37,7 48,1 29,4 
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Tabela 2 Pontos de corte, sensibilidade, especificidade e áreas sob as curvas ROC do Índice de adiposidade Corporal e da Razão Cintura-Quadril para discriminar Risco 
Coronariano Muito Aumentado, conforme o sexo e faixa etária. Elsa-Brasil, 2008-2010. 

 Homens  Mulheres 
 35-59 anos (n=5.354)  60-74 anos (n=1.527)  35-59 anos (n=6.478)  60-74 anos (n=1.733) 

 Índice de Adiposidade Corporal 

Pontos de corte 26,0 27,0 28,0¹ 29,0  26,0 27,0 28,0¹ 29,0  33,0 34,0¹ 35,0 36,0  33,0 34,0 35,0 36,0¹ 
Sensibilidade (%) 63,5 53,5 43,2 33,5  61,5 51,5 40,8 29,2  71,2 65,4 51,9 44,2  70,8 64,2 56,6 50,9 
Especificidade (%) 49,9 61,4 72,3 80,8  45,4 56,8 69,1 78,7  53,6 61,7 68,6 74,9  43,9 52,6 59,9 67,1 
Valor Preditivo Positivo (%) 7,9 8,5 9,5 10,5  43,3 44,7 47,2 48,2  1,2 1,4 1,3 1,4  7,5 8,0 8,3 9,0 
Valor Preditivo Negativo (%) 95,3 95,2 95,0 94,8  63,5 63,3 63,3 62,1  99,6 99,5 99,4 99,4  95,9 95,8 95,6 95,5 
Área sob a curva ROC (IC95%) 0,602 (0,571 – 0,633)*#  0,556 (0,526 – 0,585)*†  0,672 (0,600 – 0,744) ■#  0,629 (0,573 – 0,685) ■† 
 Razão Cintura/Quadril 

Pontos de corte 0,96 0,97¹ 0,98 0,99  0,96 0,97¹ 0,98 0,99  0,88 0,89 0,90¹ 0,91  0,88 0,89 0,90 0,91¹ 
Sensibilidade (%) 71,1 65,5 60,2 52,5  79,2 73,9 67,7 60,2  90,4 86,5 82,7 76,9  84,0 78,3 73,6 68,9 
Especificidade (%) 60,4 66,3 71,5 77,0  41,1 47,6 52,8 60,1  68,9 73,4 77,7 81,3  49,4 54,6 59,9 65,3 
Valor Preditivo Positivo (%) 10,8 11,6 12,4 13,3  47,7 48,9 49,3 50,6  2,3 2,6 2,9 3,2  9,6 9,9 10,5 11,2 
Valor Preditivo Negativo (%) 96,9 96,6 96,0 96,0  74,5 72,9 70,7 69,0  99,9 99,89 99,8 98,0  98,0 97,5 97,3 97,0 
Área sob a curva ROC (IC95%) 0,713 (0,687 – 0,739)‡§  0,632 (0,603 – 0,659)‡▲  0,872 (0,829 – 0,915)¶ §  0,719 (0,674 – 0,767)¶▲  
Abreviações: IC95% - Intervalo de Confiança 95% 
Comparação das áreas sob as Curvas ROC do Índice de Adiposidade Corporal (IAC): *p=0,0325; #p=0,0797; †p=0,0230; ■p=0,3499 
Comparação das áreas sob as Curvas ROC da Razão Cintura-Quadril (RCQ): ‡p<0,0001; § p<0,0001; ▲p=0,0017; ¶p<0,0001 
¹ melhor ponto pelo Índice Youden 
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Tabela 3 Razões de Prevalências bruta e ajustada por demais variáveis preditoras para estimar Risco Coronariano Muito Aumentado 
(RCMA20%), conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil, 2008-2010. 

 n RP Bruta (IC95%) RP ajustada (IC95%)¹ AIC P 
Homens 35-59 anos 5.194     

Índice de Adiposidade Corporal aumentado 1.979 1,89 (1,53 - 2,33)* 1,64 (1,33 - 2,03)* 

2336,826 1,000 

Escolaridade baixa 2.712 3,31 (2,57 - 4,28)* 2,82 (2,17 - 3,67)* 
Fisicamente ativo no tempo livre  2.234 0,51 (0,40 - 0,64)* 0,62 (0,49 - 0,79)* 
Padrão alimentar     
    Pastelaria  1.666 Ref. Ref. 
    Diet/light  104 0,21 (0,05 - 0,84)* 0,53 (0,13 - 2,09) 
    Frutas e hortaliças 823 0,67 (0,49 - 0,91)* 1,02 (0,75 - 1,39) 
    Tradicional 2.601 0,52 (0,42 - 0,66)* 0,73 (0,58 - 0,91)* 
      

Homens 60-74 anos 1.487     
Índice de Adiposidade Corporal aumentado 460 1,29 (1,14 - 1,46)* 1,26 (1,19 - 1,43)* 

 
2265,441 

 
1,000 

Escolaridade baixa 604 1,44 (1,28 - 1,63)* 1,38 (1,22 - 1,57)* 
Fisicamente ativo no tempo livre  708 0,80 (0,70 - 0,90)* 0,85 (0,75 - 0,97)* 
Padrão alimentar     
    Pastelaria  395 Ref. Ref. 
    Diet/light  66 0,45 (0,29 - 0,71)* 0,57 (0,36 - 0,91)* 
    Frutas e hortaliças 466 0,72 (0,62 - 0,85)* 0,83 (0,70 - 0,98)* 
    Tradicional 560 0,77 (0,66 - 0,88)* 0,86 (0,74 - 1,00)* 
      

Mulheres 35-59 anos 6.304     
Índice de Adiposidade Corporal aumentado 2.941 2,79 (1,56 - 4,97)* 2,42 (1,36 - 4,31)* 

554,1372 0,170 
Escolaridade baixa 2.819 3,42 (1,82 - 6,44)* 3,04 (1,62 - 5,71)* 
      

Mulheres 60-74 anos 1.688     
Índice de Adiposidade Corporal aumentado 536 1,98 (1,36 - 2,88)* 1,77 (1,22 - 2,58)* 

758,4074 0,971 
Escolaridade baixa 824 2,10 (1,82 - 6,44)* 1,81 (1,20 - 2,74)* 
Fisicamente ativo no tempo livre  672 0,54 (0,35 - 0,84)* 0,64 (0,41 - 0,99)* 
    

Abreviações: RP - Razões de Prevalências; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; AIC - Akaike Information Criterion; P - Resíduos de Pearson 
¹RP ajustada pelos potenciais confundidores em cada subgrupo. Negrito: Associações principais bruta e ajustada. * p≤0,05. 
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Tabela 4 Razões de Prevalências bruta e ajustada por demais variáveis preditoras para estimar Risco Coronariano Aumentado (RCA10%), 
conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil, 2008-2010. 

 n RP Bruta (IC95%) RP ajustada (IC95%)¹ AIC P 
Homens 35-59 anos 5.194     

Índice de Adiposidade Corporal aumentado 1.979 1,62 (1,50 - 1,75)* 1,51 (1,40 - 1,64)* 

6908,894 1,000 

Escolaridade baixa 2.712 1,64 (1,51 - 1,79)* 1,50 (1,38 - 1,64)* 
Fisicamente ativo no tempo livre  2.234 0,71 (0,65 - 0,77)* 0,79 (0,72 - 0,86)* 
Padrão alimentar     
    Pastelaria  1.666 Ref. Ref. 
    Diet/light  104 0,57 (0,40 - 0,83)* 0,86 (0,60 - 1,23) 
    Frutas e hortaliças 823 0,84 (0,74 - 0,94)* 1,03 (0,92 - 1,16) 
    Tradicional 2.601 0,73 (0,68 - 0,79)* 0,86 (0,78 - 0,93)* 
      

Homens 60-74 anos 1.487     
Índice de Adiposidade Corporal aumentado 460 1,10 (1,06 - 1,15)* 1,10 (1,05 - 1,15)* 

 
2942,544 

 
1,000 

Escolaridade baixa 604 1,08 (1,04 - 1,13)* 1,06 (1,01 - 1,10)* 
Fisicamente ativo no tempo livre  708 0,95 (0,91 - 0,99)* 0,97 (0,93 - 1,02) 
Padrão alimentar     
    Pastelaria  395 Ref. Ref. 
    Diet/light  66 0,86 (0,75 - 0,99)* 0,91 (0,79 - 1,05) 
    Frutas e hortaliças 466 0,93 (0,87 - 0,98)* 0,95 (0,90 - 1,01) 
    Tradicional 560 0,96 (0,91 - 1,01) 0,98 (0,93 - 1,03) 
      

Mulheres 35-59 anos 6.304     
Índice de Adiposidade Corporal aumentado 2.941 2,00 (1,67 - 2,36)* 1,82 (1,54 - 2,15)* 

3563,221 1,000 
Escolaridade baixa 2.819 2,21 (1,86 - 2,62)* 2,04 (1,72 - 2,43)* 
      

Mulheres 60-74 anos 1.688     
Índice de Adiposidade Corporal aumentado 536 1,51 (1,33 - 1,71)* 1,39 (1,28 - 1,58)* 

2371,66 1,000 
Escolaridade baixa 824 1,73 (1,51 - 1,98)* 1,58 (1,38 - 1,82)* 
Fisicamente ativo no tempo livre  672 0,68 (0,59 - 0,79)* 0,77 (0,66 - 0,88)* 
    

Abreviações: RP - Razões de Prevalências; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; AIC - Akaike Information Criterion; P - Resíduos de Pearson 
¹RP ajustada pelos potenciais confundidores em cada subgrupo. Negrito: Associações principais bruta e ajustada. * p≤0,05. 
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Abreviações: RP - Razões de Prevalências; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; AIC - Akaike Information Criterion; P - Resíduos de 
Pearson. ¹ajustado apenas por RCQ; ²ajustado pelos melhores modelos em cada subgrupo + ajuste pela RCQ; * p≤0,05; ‡ p=0,059. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 5 Associação entre Risco Coronariano Muito Aumentado (RCMA20%) e Índice de Adiposidade Corporal (IAC) ajustada 
pela Razão Cintura-Quadril (RCQ) e demais preditoras, conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil, 2008-2010. 

 Modelo1  Modelo2 

 RP (IC 95%) AIC  RP (IC 95%) AIC P 

Homens 35-59 anos  1,37 (1,09 - 1,71)* 2349,765  1,24 (0,99 - 1,55)‡ 2259,351 1,000 

Homens 60-74 anos 1,16 (1,03 - 1,32)* 2245,81  1,15 (1,02 - 1,30)* 2230,791 1,000 

Mulheres 35-59 anos 1,66 (0,88 - 3,13) 500,1979  1,58 (0,85 - 2,94) 495,2932 1,000 

Mulheres 60-74 anos 1,68 (1,14 - 2,46)* 731,977  1,58 (1,08 - 2,31)* 726,9730 0,999 
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Abreviações: RP - Razões de Prevalências; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; AIC - Akaike Information Criterion; P - Resíduos de 
Pearson. ¹ajustado apenas por RCQ; ² ajustado pelos melhores modelos em cada subgrupo + ajuste pela RCQ; * p≤0,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6 Associação entre Risco Coronariano Aumentado (RCA10%) e Índice de Adiposidade Corporal (IAC) ajustada 
pela Razão Cintura-Quadril (RCQ) e demais preditoras, conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil, 2008-2010. 

 Modelo1  Modelo2 

 RP (IC 95%) AIC  RP (IC 95%) AIC P 

Homens 35-59 anos  1,34 (1,23 - 1,45)* 6854,569  1,28 (1,18 - 1,38)* 6767,246 1,000 

Homens 60-74 anos 1,06 (1,02 - 1,11)* 2926,892  1,05 (1,01 - 1,10)* 2933,695 1,000 

Mulheres 35-59 anos 1,49 (1,26 - 1,76)* 3378,995  1,43 (1,21 - 1,68)* 3344,230 1,000 

Mulheres 60-74 anos 1,36 (1,20 - 1,54)* 2326,529  1,29 (1,14 - 1,46)* 2300,301 1,000 
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Tabela S1 Modelos testados para análise de confundimento da associação entre Índice de Adiposidade Corporal e Risco Coronariano Muito Aumentado 
(RCMA20%), conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil, 2008-2010. 

 Variáveis de ajuste (p*)  RP (IC95%) Diferença‡ AIC P 
Homens 35-59 anos (n= 5.194)      

Associação principal bruta  1,89 (1,53 - 2,33) ----- ---- ---- 
Modelo completo1 ESCOL (<0,001) + AFTL (<0,001) + RAC (0,614) + PA† 

(0,368; 0,911; 0,007) 
1,64 (1,32 - 2,03) 15,2% 

2338,598 1,000 

Modelo A2 ESCOL (<0,001) + AFTL (<0,001) + PA† (0,360; 0,912; 0,007) 1,64 (1,33 - 2,03) 15,2% 2336,826 1,000 
Modelo B3 ESCOL (<0,001) + AFTL (<0,001)  1,66 (1,34 - 2,05) 13,8% 2339,424 1,000 
Modelo C4 ESCOL (<0,001) + PA† (0,284; 0,748; 0,002) 1,70 (1,38 - 2,10) 11,2% 2350,304 1,000 
Modelo D5 AFTL (<0,001) + PA† (0,057; 0,083; <0,001) 1,72 (1,39 - 2,14) 9,9% 2398,658 1,000 

Homens 60-74 anos (n= 1.487)      
Associação principal bruta  1,29 (1,14 - 1,46) ---- ---- ---- 
Modelo completo1 ESCOL (0,004) + AFTL (0,037) + RAC (0,386) + PA† 

(0,021; 0,032; 0,063) 
1,26 (1,12 - 1,43) 2,4% 2267,134 1,000 

Modelo A2 ESCOL (<0,001) + AFTL (0,036) + PA† (0,019; 0,028; 0,055) 1,26 (1,12 - 1,43) 2,4% 2265,441 1,000 
Modelo B3 ESCOL (<0,001) + AFTL (0,013) 1,26 (1,12 - 1,43) 2,4% 2265,485 1,000 
Modelo C4 ESCOL (<0,001) + PA† (0,012; 0,015; 0,036) 1,27 (1,12 - 1,43) 1,6% 2266,146 1,000 
Modelo D5  AFTL (0,011) + PA† (0,002; <0,001; 0,001) 1,28 (1,13 - 1,44) 0,8% 2271,064 1,000 

Mulheres 35-59 anos (n= 6.304)      
Associação principal bruta  2,79 (1,56 - 4,97) ---- ---- ---- 
Modelo completo1 ESCOL (0,003) + AFTL (0,100) + RAC (0,375) + PA† 

(0,697; 0,531; 0,149) 
2,26 (1,28 - 4,03) 23,5% 555,4298 

0,177 

Modelo A2  ESCOL (0,001) + AFTL (0,109) 2,34 (1,31 - 4,18) 19,2% 553,4706 0,008 
Modelo E6  ESCOL (0,001) 2,42 (1,36 - 4,31) 15,3% 554,1372 0,170 

Mulheres 60-74 anos (n= 1688)      
Associação principal bruta  1,98 (1,36 - 2,88) ---- ---- ---- 
Modelo completo1 ESCOL (0,096) + AFTL (0,062) + RAC (0,086) + PA† 

(0,529; 0,874; 0,385) 
1,75 (1,20 - 2,55) 13,1% 761,1418 0,985 

Modelo A2  ESCOL (0,060) + AFTL (0,055) + RAC (0,063) 1,75 (1,20 - 2,54) 13,1% 757,0392 0,991 
Modelo B3  ESCOL (0,005) + AFTL (0,049) 1,77 (1,22 - 2,58) 11,9% 758,4074 0,971 
Modelo F7  ESCOL (0,031) + RAC (0,056) 1,78 (1,22 - 2,60) 11,2% 758,8883 0,970 
Modelo G8  AFTL (0,030) + RAC (0,005) 1,79 (1,23 - 2,62) 10,6% 758,4799 0,994 

Abreviações: ESCOL – Escolaridade; RAC – Raça/cor; AFTL – Atividade Física no Tempo Livre; PA – Padrão Alimentar; RP – Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de 
Confiança 95%; AIC – Akaike Information Criterion; P – Resíduos de Pearson 
1 ajustado por ESCOL + RAC + AFTL + PA. 2 ajustado pelas variáveis confundidoras com p≤ 0,10. 3 ajustado por ESCOL+ AFTL. 4 ajustado por ESCOL+ PA. 5 ajustado por AFTL 
+ PA. 6 ajustado por ESCOL. 7 ajustado por ESCOL + RAC. 8 ajustado por AFTL + RAC. * p-valor de cada variável de ajuste no modelo. † p-valor dos padrões alimentares: 
diet/light, frutas/hortaliças e tradicional, respectivamente. ‡ diferença relativa = (RP ajustada – RP bruta) / RP ajustada x 100. Negrito: Variáveis excluídas (p> 0,10). 
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Comparação entre homens e mulheres 

Comparação entre faixas etárias 
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Figura 1 Áreas sob as Curvas ROC do Índice de Adiposidade Corporal e da Razão Cintura-Quadril para 
identificar risco coronariano, conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil (2008-2010). 
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PODER DISCRIMINATÓRIO DO ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL PARA 
RISCO CORONARIANO: ANÁLISE DE DESEMPENHO INDIVIDUAL E 

COMBINADO NO ELSA-Brasil 
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INTRODUÇÃO 

 

O surgimento de novas tecnologias que permitam diagnósticos mais rápidos, mais 

baratos, além de não acarretarem reações adversas ou efeitos colaterais, é bastante relevante 

para a saúde pública, pois possibilita que mais pessoas tenham acesso a diagnósticos com 

melhor precisão e menor custo. Nas últimas décadas, essa busca tem ganhado grande atenção 

de governos, profissionais de saúde e população em geral. 

A antropometria apresenta-se como um método alternativo para aferir a obesidade, 

com boa confiabilidade e reprodutibilidade, de baixo custo, fácil uso, pouco invasivo e que 

não requer equipamentos de alta tecnologia. Consequentemente, o uso dos indicadores 

antropométricos tem sido reconhecido como uma boa estratégia de rastreamento de fatores de 

risco à saúde, sendo muito utilizado na prática clínica e em estudos epidemiológicos (1–4).  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi proposto em 1832 por Lambert Adolfhe Jaques 

Quetelet, considerado o pai da antropometria científica (5). Na década de 1970, dois estudos 

epidemiológicos ajudaram o IMC a ganhar maior relevância, sugerindo que ele era, dentre os 

três indicadores de peso relativo avaliados – Peso/Altura, Peso/Altura2, Peso/Altura3 – aquele 

que melhor representava a gordura corporal (6, 7). Desde então, o IMC passou a ser muito 

utilizado em estudos de associação com doenças cardiovasculares, sendo uma das estratégias 

mais utilizadas e divulgadas para medir obesidade geral (8). Porém, ele parece não ser capaz 

de descrever a ampla variação que ocorre na composição corporal de indivíduos (9–11). Em 

grandes populações, normalmente associa-se ao excesso de gordura corporal ou de tecido 

adiposo, devido ao número de pessoas com grande quantidade de massa muscular ser restrito. 

Novos indicadores antropométricos têm sido propostos como medidas mais precisas 

de obesidade. Em 2011, Bergman e cols. (12) sugeriram que o Índice de Adiposidade 

Corporal (IAC) era melhor indicador de adiposidade corporal do que o IMC. No entanto, a 

acurácia do IAC para medir adiposidade tem variado conforme a população estudada (1–4, 

13–16). Estudos testaram o IAC como estratégia de rastreamento de fatores de risco 

cardiometabólicos, sendo os resultados do seu desempenho ainda controversos (17–24). 

Alguns autores (20, 25–28) defendem que os indicadores antropométricos de 

distribuição da gordura corporal, como a Circunferência da Cintura (CC) e a Razão Cintura-

Quadril (RCQ), por exemplo, são melhores preditores de risco à saúde, pois são capazes de 

fornecer melhor estimativa da gordura abdominal, que, por sua vez, está correlacionada à 

quantidade de tecido adiposo visceral. 
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Outros indicadores de obesidade central, como a Razão Cintura-Estatura (RCEst) e o 

índice de conicidade, também demonstraram bons desempenhos na população brasileira para 

discriminar risco coronariano (28, 29). Não obstante, a CC e a RCQ são indicadores mais 

conhecidos, que não requerem cálculos matemáticos complexos para as suas determinações, 

como o índice de conicidade, por exemplo, e têm uso mais consolidado em estudos 

epidemiológicos, o que justifica a opção em testá-los neste estudo. 

É controverso se os indicadores de obesidade geral ou os de obesidade central têm 

maior capacidade preditiva e utilidade para identificar fatores de risco cardiometabólicos em 

grandes populações (25, 27, 30–33). O desempenho destes indicadores variou dependendo de 

características como a idade, a etnia e o sexo, bem como, dos pontos de corte utilizados (1, 

27, 34, 35). 

Além disso, não é consensual que o uso combinado de indicadores antropométricos 

pode melhorar a capacidade preditiva de desfechos adversos à saúde (27, 34, 36–38). 

Enquanto alguns estudos têm defendido que isso pode melhorar a identificação de fatores de 

risco cardiovasculares (34, 36, 37), outros concluem o contrário (27, 38). 

Entretanto, as diferenças entre os sexos quanto à composição corporal e à distribuição 

regional de gordura estão bem estabelecidas. Em geral, os homens apresentam menor 

percentual de gordura do que as mulheres e, predomina neles, a gordura do tipo androide – 

aquela mais localizada na região central, com acúmulo nas regiões do abdome, tronco, cintura 

escapular e pescoço (39). Em vista disso, além de identificar se a capacidade preditiva 

individual ou combinada de indicadores antropométricos é mais precisa para predizer riscos à 

saúde, é necessário considerar as diferenças entre os sexos para que se estabeleça pontos de 

corte mais adequados para homens e mulheres. 

Não foram encontrados estudos que tenham testado o desempenho do uso combinado 

do IAC com outros indicadores antropométricos para rastrear desfechos adversos à saúde. 

Dois estudos realizados com a população asiática (34, 40), que avaliaram a acurácia de 

combinações entre indicadores, não examinaram o desempenho do IAC combinado com 

outros.  Apesar do IAC ser analisado individualmente nestes estudos, os autores optaram por 

testar apenas aqueles que tiveram melhor desempenho individual. Zhang e cols. (40) testaram 

a combinação da Razão Cintura-Estatura (RCEst) e do Produto da acumulação Lipídica 

(LAP) e Lam e cols. (34) a combinação do IMC com CC e RCEst. De tal modo, mais 

pesquisas são necessárias para responder esta questão. 
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Acredita-se que a utilização de múltiplos testes em paralelo, geralmente, aumente a 

sensibilidade para valores acima dos de cada teste individualmente (37), podendo ser esta uma 

estratégia mais adequada para rastreamentos de doenças crônicas não transmissíveis. 

Então, os objetivos do presente estudo foram: 1) avaliar o poder discriminatório 

individual e combinado do IAC para identificar risco coronariano e, 2) investigar se o uso 

combinado de indicadores antropométricos de obesidade geral (IMC e IAC) com indicadores 

de obesidade central (CC e RCQ) tem melhor capacidade preditiva de risco coronariano em 

uma grande amostra de adultos brasileiros.   

 

METODOLOGIA 

 

Fonte de dados e população do estudo 

 

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) é considerado o maior 

estudo multicêntrico longitudinal realizado por um país fora do eixo dos países desenvolvidos 

(41). Na linha de base (2008-2010) examinou 15.105 servidores de instituições de ensino e 

pesquisa de seis cidades brasileiras (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, 

São Paulo e Vitória), com idades entre 35-74 anos. Os detalhes metodológicos encontram-se 

publicados (42, 43) 

 O presente estudo examinou 15.092 participantes, na linha de base, excluindo-se 

aqueles que relataram uso de prótese de silicone no quadril (n= 4), e os com informações 

incompletas para o cálculo do ERF e dos indicadores antropométricos (n= 9). 

O estudo cumpre os requisitos éticos, sendo aprovado pelos comitês de ética de todas 

as seis instituições envolvidas e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho 

Nacional de Saúde (CONEP) (44). 

 

Produção de dados demográficos, antropométricos e clínicos 

  

Os dados foram produzidos por meio de entrevistas e medidas, realizadas por uma 

equipe devidamente treinada e supervisionada por profissionais qualificados. Manuais de 

procedimentos foram desenvolvidos para melhor padronização das medidas.  

Os questionários padronizados forneceram informações sobre idade, sexo, tabagismo e 

história prévia de diabetes. 
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As medidas antropométricas foram obtidas após jejum noturno de 8h-12h, com os 

participantes sem sapatos e de pé, vestidos com uniforme padronizado, fornecido pelo ELSA-

Brasil. Um protocolo padrão, desenvolvido pelo estudo com base nas recomendações da 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), orientou as 

aferições. 

O peso foi aferido com uma balança calibrada (Toledo 2096PP), aproximando-se para 

0,1 kg mais próximo. Estatura foi medida com um estadiômetro vertical (Seca-SE-216) e as 

circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ) por uma trena antropométrica inelástica de 

200cm (CESCORF), considerando o 0,1 cm mais próximo. A CC foi tomada no ponto médio 

entre a borda inferior do arco costal e a crista ilíaca na linha axilar média e a CQ na protusão 

máxima dos músculos glúteos (quadril). Elas foram registradas em triplicata e considerada a 

média.  

A coleta de amostras de sangue para dosagem de glicemia, de colesterol total e frações 

foi feita após um período de 12 horas em jejum noturno, sendo realizada nos próprios centros 

de investigação e o material armazenado em tubos secos. A glicemia foi medida com método 

da hexoquinase (enzimático) e o colesterol com o método do colesterol oxidase (enzimático 

colorimétrico), ambos com equipamento calibrado e padronizado (Siemens ADVIA 1200). 

Para a garantia da qualidade e a padronização dos resultados, todas as amostras foram 

enviadas para processamento e análise em um laboratório central do ELSA-Brasil. 

Foram feitas três medidas da pressão arterial com intervalo de um minuto após cinco 

minutos de repouso, utilizando-se aparelho automático de pressão arterial (OMRON - modelo 

HEM-705 CP), com os participantes sentados em ambiente silencioso com temperatura 

controlada (20ºC - 24ºC), em jejum e de bexiga vazia, seguindo protocolo padronizado 

desenvolvido pelo estudo. A média das duas últimas aferições foi considerada. 

 

Indicadores antropométricos  

 

Os indicadores antropométricos de obesidade geral testados foram: o IMC (kg/m2) 

obtido dividindo-se o peso (kg) pela estatura (m) ao quadrado e o IAC, calculado pela 

seguinte equação: (IAC= [(circunferência do quadril em cm/(estatura em metros)1,5)–18]).  

 A obesidade central foi aferida por meio da medida de CC (cm) e da Razão Cintura-

Quadril (RCQ), calculada pela divisão da CC (cm) pela CQ (cm). 
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Risco coronariano 

 

O risco coronariano foi identificado pelo Escore de Risco de Framingham (ERF). A 

pontuação para o cálculo da estimativa de risco cardiovascular proposta por Wilson e cols. 

(45), por meio da utilização do modelo de regressão de Cox, incluiu idade, Pressão Arterial 

Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), colesterol total, HDL-Colesterol, 

tabagismo e diabetes.  

 A presença de diabetes foi definida como: história prévia de diagnóstico médico da 

doença, glicemia de jejum ≥126 mg/dL, ou teste de tolerância oral à glicose 2h pós sobrecarga 

≥200 mg/dL, ou hemoglobina glicada ≥6,5%. 

 Foram considerados fumantes aqueles que relataram na entrevista fumo atual de 

cigarros. 

 O risco coronariano aumentado foi definido considerando dois pontos. O primeiro, a 

pontuação do ERF que representou 20% ou mais de risco de desenvolvimento de Doença 

Arterial Coronariana (DAC) em 10 anos, foi classificado como Risco Coronariano Muito 

Aumentado (RCMA20%); e o segundo, aquele escore que indicou 10% ou mais de risco de 

DAC futura, identificando-se como Risco Coronariano Aumentado (RCA10%). 

 

Análise estatística  

 

As análises iniciais foram feitas por meio da estatística descritiva, utilizando-se as 

medidas de tendência central e dispersão. A normalidade dos dados foi testada 

descritivamente e por análise gráfica (histograma e P-Plot). Quando dúvidas existiram, 

aplicou-se o teste estatístico de Shapiro Wilk. A variância foi testada pelo teste F para 

homogeneidade de variâncias. As comparações entre sexos e faixas etárias foram feitas com 

testes estatísticos para amostras independentes. O nível de significância estatística adotado foi 

p≤0,001. As variáveis categóricas foram expressas em frequências absolutas e relativas e 

comparadas usando Pearson Chi-squared test. As variáveis contínuas com distribuição 

normal, com Student’s test para variâncias desiguais, com exceção para comparação da 

Pressão Arterial Sistólica entre idosos e Pressão Arterial Diastólica em ambos os sexos, que 

foram testadas com variâncias iguais. As diferenças entre as distribuições não paramétricas 

foram checadas com o Mann-Whitney U test. 
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Na sequência, foram determinados os pontos de corte dos indicadores antropométricos 

(IMC, IAC, RCQ e CC) para discriminar 20% a mais de risco coronariano em 10 anos 

(RCMA20%), por meio das curvas ROC (Receiver Operating Characteristic), conforme sexo 

e faixa etária. Utilizou-se o maior valor do índice de Youden (sensibilidade + especificidade -

1) como critério para escolha do melhor ponto. As áreas sob as curvas ROC (AUC), com os 

respectivos intervalos de confiança de 95%, foram usadas para avaliar a capacidade preditiva 

individual e combinada dos indicadores antropométricos. As AUC foram comparadas pelo 

teste não paramétrico de Delong e cols. (46), sendo checadas as diferenças dos indicadores 

individuais e combinados entre os sexos e entre as faixas etárias. Comparou-se, ainda, as 

AUC da melhor combinação de indicadores com o melhor indicador individual em cada 

grupo. Foram consideradas diferenças estatisticamente significantes quando o valor de 

p≤0,001.  

Os valores dos melhores pontos de corte para cada indicador estão listados no quadro 

1, onde a subscrição significa "0 = normal” e “1 = aumentado”. 

A capacidade discriminatória dos indicadores antropométricos foi testada 

individualmente e por combinações entre um indicador de obesidade geral com outro de 

obesidade central. Primeiramente, quatro combinações foram analisadas: IAC+CC, IMC+CC, 

IAC+RCQ e IMC+RCQ. Em cada combinação, o agrupamento foi feito da seguinte forma: “0 

= sem valores aumentados de ambos indicadores”; “1 = valor aumentado apenas do indicador 

de obesidade geral”; “2 = valor aumentado apenas do indicador de obesidade central”; e “3 = 

valor aumentado de ambos”. Por exemplo, na combinação IAC+CC, os grupos foram: “0 = 

IAC0 + CC0”; “1 = IAC1 + CC0”; “2 = IAC0 + CC1”; e “3 = IAC1 + CC1”. 

Em seguida, para avaliar a associação ajustada entre os indicadores de obesidade geral, 

de obesidade central e a combinação de ambos, novo reagrupamento em quatro categorias foi 

realizado, de nenhum indicador aumentado a pelo menos um indicador central e um geral 

juntos (isto é, 00, 01, 10, 11). Para isso, variáveis dummies foram criadas, sendo: “0 = 

participantes sem valores aumentados de nenhum dos indicadores analisados”; “1 = aqueles 

que apresentaram, pelo menos, um indicador geral aumentado e nenhum central aumentado”; 

“2 = participantes que apresentaram, pelo menos, um indicador central aumentado e nenhum 

geral”; e “3 = as outras possíveis combinações entre, pelo menos, um indicador central e pelo 

menos um indicador geral aumentados”. 

As associações foram testadas por modelos de regressão de Poisson com variância 

robusta, observando-se as Razões de Prevalências (RP) entre as combinações dos indicadores 
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antropométricos e o RCMA20%. Em função da frequência do RCMA20% ser muito baixa nas 

mulheres mais jovens (0,8%), bem como, em algumas combinações a quantidade de 

participantes em risco ser pequena, realizou-se análise adicional para confirmação ou não das 

associações individuais e combinadas dos indicadores antropométricos com risco coronariano, 

sendo o desfecho o RCA10%.  

A avaliação de ajuste dos modelos foi verificada pela análise de resíduos de Pearson. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico “STATA” versão 

12.0. 

 

RESULTADOS 

 

Foram investigados 6.881 homens (28,5% com idade ≥60 anos) e 8.211 mulheres 

(26,7% com idade ≥60 anos) da linha de base do ELSA-Brasil. As médias de idade, colesterol 

total, HDL-Colesterol, PAS e PAD foram mais altas nos participantes com idade entre 60-74 

anos comparados com os mais jovens em ambos os sexos, com exceção da PAD e colesterol 

total nos homens. 

As prevalências de RCMA20% nos homens foram de 6,3% e 40,6% e nas mulheres de 

0,8% e 6,1%, nas faixas etárias 35-59 e 60-74 anos, respectivamente. O percentual de 

participantes com risco coronariano aumentado e muito aumentado e com diagnóstico de 

diabetes foi maior naqueles com 60 anos e mais, comparados com os mais jovens, bem como, 

nos homens de ambas faixas etárias. O hábito atual de fumar cigarros foi mais frequente entre 

os homens e mulheres mais jovens, 15,2% e 13,6%, respectivamente. Os percentuais de 

fumantes não foram diferentes apenas nesta faixa etária, considerando-se o valor de p≤0,001. 

Em geral, os homens apresentaram valores médios maiores de PAS, PAD e menores 

do IAC e HDL-Colesterol do que as mulheres da mesma faixa etária. Na faixa etária de 60-74 

anos, as mulheres apresentaram maior média de colesterol total e menor idade do que os 

homens. As médias de idade e colesterol total não foram diferentes estatisticamente, 

considerando-se p≤0,001, entre homens e mulheres mais jovens. 

Em relação aos indicadores antropométricos, os homens apresentaram maiores 

frequências de obesidade central (CC1 e RCQ1) do que as mulheres, em ambas faixas etárias. 

Estes indicadores aumentados também foram mais frequentes na faixa etária de 60-74 anos 

em ambos os sexos, sendo que os valores de CC1 nas mulheres não foram diferentes 

estatisticamente. As diferenças entre os percentuais de participantes com obesidade geral 
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variaram conforme o indicador observado. Nos homens, por exemplo, IMC1 foi mais 

frequente nos mais jovens, porém, IAC1 não. Nas mulheres, tanto IMC1, quanto IAC1, foram 

mais frequentes nas mais jovens, sendo que, as diferenças entre o IMC1 não foram 

significantes (tabela 1). 

No quadro 1 estão os valores dos pontos de corte utilizados para indicar RCMA20% e 

estabelecer os agrupamentos. As combinações entre um indicador de obesidade geral e um de 

obesidade central (IAC1+CC1, IAC1+RCQ1, IMC1+CC1 e IMC1+RCQ1) estiveram associadas 

positivamente com RCMA20% em homens e mulheres de ambas as faixas etárias, 

independente da presença de apenas um indicador, quer seja ele, indicador geral ou central. 

As razões de prevalências dessas combinações também foram maiores do que as demais em 

todos os grupos (figura 1 e tabela 2). 

Os resultados seguiram na mesma direção, quando se analisou a obesidade geral, como 

a presença isolada ou conjunta de IMC1 e/ou IAC1 e ausência de CC1 e/ou RCQ1, a obesidade 

central, com esta combinação inversa e a presença de obesidade geral e central juntas. A 

magnitude do efeito da medida pontual da associação com RCMA20% foi maior naqueles 

com o diagnóstico de obesidade geral e central do que os demais em todos estratos, com 

exceção dos homens mais jovens (tabela 3). Neste último grupo, quando o desfecho analisado 

foi o RCA10%, a grandeza do efeito pontual também foi maior do que os demais (RP: 2,25 no 

grupo geral + central vs RP: 2,14 no central e RP: 1,40 no geral) (tabela suplementar S2).   

A prevalência de RCMA20% foi muito pequena nas mulheres com idade entre 35-59 

anos (menos de 1%), sendo que, aquelas tomadas como referências (sem risco) foram muito 

poucas, ou seja, apenas quatro na combinação IMC0+CC0, três na IAC0+CC0, duas na 

IMC0+RCQ0 e uma na IAC0+CC0. Isto justifica os enormes intervalos de confiança 

apresentados. Além disso, em alguns estratos, a quantidade de participantes em risco foi 

pequena, como por exemplo, na combinação IMC1+CC0 nos homens e mulheres mais idosos, 

dificultando a avaliação nestes grupos (tabela 2). Desta forma, avaliou-se ainda as associações 

das combinações de indicadores antropométricos com RCA10%, sendo confirmados os 

resultados acima descritos de que pessoas com medidas aumentadas de um indicador de 

obesidade geral (IAC ou IMC) com outro de obesidade central (CC ou RCQ) têm maior 

probabilidade de desenvolvimento de DAC em 10 anos. A combinação IAC1+CC0 nas 

mulheres de ambas faixas etárias e nos homens mais idosos, do mesmo modo que, a junção 

IMC1+CC0 nos homens jovens e idosos, não tiveram poder estatístico, considerando-se o 

valor de p<0,05 (tabelas suplementares S1 e S2). 
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A RCQ foi, individualmente, o indicador antropométrico que melhor discriminou 

RCMA20% em todos os grupos. A AUC da combinação IAC+RCQ e IMC+RCQ foi maior, 

respectivamente, nos homens e nas mulheres de ambas as faixas etárias. Estas combinações 

tiveram melhor poder preditivo do que a RCQ individualmente, nas duas faixas etárias de 

mulheres e nos homens mais jovens. A capacidade preditiva de dois indicadores juntos foi 

melhor do que quando avaliado um indicador isoladamente. Por exemplo, as AUC do IMC1 e 

da RCQ1 nas mulheres da faixa etária 60-74 anos foram, respectivamente, 0,632 e 0,668, mas, 

a AUC da combinação IMC+RCQ foi de 0,710, tendo um aumento de, pelo menos, 0,042 

(0,042/0,668 = 6,3%). Os ganhos com as combinações oscilaram, minimamente, entre 2,1% e 

6,3% (tabela 4). 

O desempenho de todos indicadores individuais ou combinados foi melhor nas 

mulheres do que homens na faixa etária de 35-59 anos, com exceção do IAC1. Na outra faixa 

etária, apesar de AUC maiores nas mulheres, apenas a diferença da CC foi significante com o 

valor de p≤0,001. Na comparação de participantes do mesmo sexo por faixas etárias, não 

houve diferença estatística entre os homens, porém, entre as mulheres, todas as combinações e 

CC1 e RCQ1 individualmente, foram maiores nas mais jovens. 

Todas as análises combinadas apresentaram valores de sensibilidade maiores do que 

cada indicador individualmente, com exceção das combinações IAC+CC e IMC+CC nos 

homens mais idosos, que foram um pouco menores do que a RCQ. Os valores de 

sensibilidade de todas as combinações ficaram acima de 70%, sendo que nas mulheres da 

faixa etária 35-59 anos estes valores foram acima de 90% (tabela 4).  

  

DISCUSSÃO 

  

Este estudo avaliou o desempenho do IAC individualmente e combinado com outros 

indicadores de obesidade central (CC e RCQ) para identificar risco coronariano em uma 

grande amostra de adultos brasileiros. Individualmente, o IAC1 demonstrou capacidade 

preditiva apenas razoável em todos os grupos, com AUC variando entre 0,547 nos homens na 

faixa etária 60-74 anos, e 0,628 nas mulheres mais jovens. Resultado semelhante ao IMC1, 

que apesar de apresentar valores das AUC, ligeiramente maiores do que as AUC do IAC1, não 

houve diferença estatisticamente significante com valor de p≤0,001. A RCQ1 foi o indicador 

com melhor desempenho individual em todos os grupos, sendo que nas mulheres mais velhas, 

as AUC da RCQ1 foram apenas um pouco maiores do que as AUC dos demais indicadores. 
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As Curvas ROC são frequentemente utilizadas para avaliar o desempenho de um teste 

diagnóstico, e, provavelmente, constituem a análise estatística mais usada para medir a 

capacidade preditiva de indicadores antropométricos. Todavia, diversos estudos não realizam 

a comparação com testes estatísticos destas entre os indicadores ou grupos estudados, 

restringindo-se apenas a observação da maior AUC, dificultando assim, uma melhor avaliação 

do desempenho. Isto já foi apontado em revisão sistemática sobre o assunto (artigo 1 desta 

tese). Por exemplo, foi localizado apenas um estudo (20) que comparou as diferenças das 

AUC do IAC com outros indicadores antropométricos entre sexos. Os resultados assinalaram 

que as AUC do IAC e do IMC não foram diferentes entre mulheres e homens chineses e que 

os indicadores de obesidade central – CC, RCEst e RCQ – foram melhores preditores de 

Diabetes Mellitus tipo II (DM2) nas mulheres, do que nos homens, corroborando com os 

resultados da presente análise.  

Além da carência de comparações entre sexos, o uso de testes estatísticos também é 

restrito para confrontar as diferenças entre as AUC do IAC com os demais indicadores (18, 

23, 24, 47, 48). Leal Neto e cols. (24) não encontraram diferenças (p=0,885) entre as AUC do 

IAC e do IMC para discriminar hipertensão em idosos brasileiros de ambos os sexos, apesar 

das AUC do IAC serem ligeiramente maiores do que as do IMC. Resultado similar foi 

encontrado em mulheres colombianas para identificar níveis elevados de pressão arterial e 

glicemia, bem como, Síndrome Metabólica (SMet) (18). 

O IAC teve o mesmo desempenho que o IMC, como preditor de incidência de DM2 

em homens iranianos, e não foi bom preditor em mulheres (AUC=0,527; IC95%: 0,484-0,569). 

O poder preditivo da RCQ foi apenas razoável em ambos os sexos, sendo pior do que a CC e 

a RCEst nos homens e semelhante aos demais indicadores nas mulheres. O IMC foi melhor 

preditor de DM2 do que o IAC e do que a RCEst nas mulheres iranianas (47). O IMC também 

foi melhor do que o IAC para indicar SMet em mulheres coreanas (48). 

Por outro lado, Alvim e cols. (23) evidenciaram o IAC como melhor preditor de DM2 

em índias e índios brasileiros do que a CC e o IMC. No entanto, em amostra da população 

geral, residente em uma capital brasileira, os desempenhos do IAC, do IMC e da CC foram 

similares entre os homens e a CC foi melhor preditor de DM2 do que IAC e IMC nas 

mulheres. O IAC e o IMC tiveram comportamentos parecidos em ambos os sexos.   

Observando-se apenas o tamanho das AUC e os respectivos intervalos de confiança, 

sem comparação por testes estatísticos, a performance do IAC, como preditor de risco 

cardiometabólico em adultos, variou conforme a população e desfecho estudado. Ele não 
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discriminou bem hipertrigliceridemia em idosas brasileiras (AUC= 0,57; IC 95%: 0,49 – 0,65) 

e apresentou AUC menores do que o IMC, a CC, a RCQ e a RCEst em idosos (49), bem 

como, do que o IMC, a RCQ e a RCEst para indicar SMet em chineses da etnia Uighur de 

ambos os sexos (50) e em homens da etnia Kazakhs (40). Entretanto, as AUC do IAC foram 

maiores do que as do IMC para identificar fatores de risco cardiometabólicos e do que as 

AUC da RCQ e CC para hipertensão em chineses de ambos os sexos (51), apesar de não ser 

melhor do que a RCQ para DM2, do que a RCEst e da CC para outros desfechos nesta 

população. As AUC do IAC também foram maiores do que as AUC da RCQ e da RCEst em 

mulheres e homens indianos para discriminar hipertensão (22, 52). O IAC e o IMC 

demonstraram poder preditivo similar para incidência de hipertensão em trabalhadores 

participantes do Olivetti Heart Study (53). 

Não há consenso de que a combinação de indicadores antropométricos possa melhorar 

o diagnóstico de desfechos adversos à saúde  e são poucos os estudos que adotaram esta 

metodologia analítica (27, 34, 36–38). Além disso, este é o primeiro estudo a usar a estratégia 

de análise combinando dois indicadores de obesidade geral (IAC e IMC) com outros dois de 

obesidade central (CC e RCQ). Os resultados encontrados sinalizam que esta parece ser uma 

boa alternativa para melhorar o rastreamento de risco coronariano. As combinações entre, 

pelo menos, um indicador de obesidade geral e outro de obesidade central estiveram mais 

fortemente associados à maior risco de desenvolvimento de DAC, mesmo após ajuste pela 

presença de apenas um indicador geral ou central. Todas as combinações apresentaram 

maiores valores de sensibilidade e de AUC do que cada indicador isoladamente, sendo as 

combinações IAC+RCQ e IMC+RCQ, aquelas que apresentaram maiores AUC em homens e 

mulheres, respectivamente. 

Os resultados de estudo conduzido por Lam e cols. (34) corroboram em parte com 

estes achados, ou seja, dois indicadores juntos aumentam a detecção de sujeitos verdadeiros-

positivos com fatores de risco cardiometabólicos; no entanto, a combinação do IMC com a 

RCEst, tal como sugerido por estes autores, foi aquela com melhor desempenho em 

funcionários de um hospital em Singapura. Da mesma forma, Tao e cols. (37) evidenciaram 

que dois indicadores juntos aumentam em até 19,45% as AUC do que apenas um indicador 

isoladamente. O IMC juntamente com a CC foi a combinação com maiores AUC para 

detectar hipertensão e SMet em chineses de ambos os sexos, DM2 em homens e dislipidemia 

em mulheres. Da mesma forma, a união IMC+CC esteve mais fortemente relacionada com 

fatores de risco cardiovasculares em uma amostra de brancos do Third National Health and 
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Nutrition Examination Survey (NHANES III), do que ambos indicadores isoladamente (36). 

Cabe ressaltar que estes dois últimos estudos não analisaram o IAC.  

Zhang e cols. (40), apesar de analisarem o IAC individualmente, optaram em testar de 

forma combinada, apenas os indicadores com melhor desempenho individual, a RCEst e o 

Produto da acumulação Lipídica. 

Então, novas investigações com outras populações, assim como, pesquisas 

longitudinais são necessárias para que os resultados da presente análise sejam confirmados ou 

não. 

Outra possibilidade a ser investigada é se a junção do IAC com a RCEst tem melhor 

capacidade preditiva de fatores de risco cardiometabólicos, pois, em análise realizada com os 

participantes do ELSA-Brasil, entre a faixa etária 35-54 anos, a RCEst apresentou maiores 

AUC do que a RCQ para estimar hipertensão em ambos os sexos e para discriminar dois ou 

mais fatores da SMet em homens (54). 

A principal força deste estudo consiste em ser o primeiro a testar combinações do IAC 

com outros indicadores de obesidade central para estimar risco coronariano, inclusive, 

analisando homens e mulheres de diferentes faixas etárias em separado, apontando que o uso 

combinado de um indicador de obesidade geral com outro de obesidade central propicia 

melhor identificação de pessoas ou populações adultas com maior risco de desenvolver risco 

coronariano em 10 anos. Além disso, apresenta comparações com testes estatísticos das AUC 

individuais e combinadas dos indicadores entre os sexos e faixas etárias.  

Entretanto, algumas potenciais limitações devem ser discutidas. O desenho transversal 

não permite inferir sobre a relação causal entre medidas antropométricas de obesidade e risco 

coronariano futuro. Contudo, a causalidade reversa parece improvável e as evidências de que 

a obesidade é um importante fator do risco cardiovascular são consistentes (8, 35). O 

acompanhamento dos participantes do ELSA-Brasil permitirá avaliar melhor se a combinação 

de indicadores de obesidade prediz melhor o risco coronariano do que o uso isolado de algum 

indicador. Outra limitação diz respeito à validade externa, pois, a amostra do ELSA-Brasil 

não é representativa da população brasileira, porque não inclui os segmentos extremos, como 

os mais ricos e mais pobres, por exemplo. No entanto, é uma amostra grande, multicêntrica e 

heterogênea o suficiente para trazer novos conhecimentos sobre a relação do IAC com risco 

coronariano em populações miscigenadas. 

Concluindo, o IAC, individualmente, apesar de demonstrar capacidade preditiva 

razoável para identificar risco coronariano em uma grande amostra da população brasileira, 
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apresentou a menor AUC do que os demais indicadores, em todos os grupos. A RCQ teve 

melhor desempenho individual em ambos os sexos e faixas etárias. As combinações, de pelo 

menos, um indicador de obesidade geral com outro de obesidade central, foram mais 

fortemente associadas a maior risco de desenvolvimento de DAC, sendo, as AUC da união 

entre IAC+RCQ e IMC+RCQ, aquelas que apresentaram, respectivamente, melhor resultado 

para homens e mulheres. De tal modo, recomenda-se como estratégia para rastreamentos 

epidemiológicos de risco coronariano em adultos com melhor precisão e baixo custo, o uso 

combinado de um indicador de obesidade geral, IAC ou IMC, dependendo do sexo, com a 

RCQ. Porém, em contextos de precariedade ou de indisponibilidade de uma balança para 

aferir o peso corporal, pode-se utilizar uma fita métrica para medir a CQ, a CC e a estatura, 

calcular o IAC e a RCQ e realizar a avaliação de risco, já que o desempenho desta 

combinação foi parecido com a união IMC+RCQ em mulheres. 
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Indicador Ponto de corte Categoria Abreviação 
    

IAC 
28 (homens) 
34 (mulheres 35-59 anos) 
36 (mulheres 60-74 anos) 

IAC < 28 (homens) ou  
IAC < 34 (mulheres 35-59 anos) ou IAC < 36 (mulheres 60-74 anos) IAC0 

IAC ≥ 28 (homens) ou  
IAC ≥ 34 (mulheres 35-59 anos) ou IAC ≥ 36 (mulheres 60-74 anos) 

IAC1 

    

IMC 

27 (homens 35-59 anos) 
28 (homens 60-74 anos) 
28 (mulheres 35-59 anos) 
29 (mulheres 60-74 anos) 

IMC < 27 (homens 35-59 anos) ou IMC < 28 (homens 60-74 anos) ou  
IMC < 34 (mulheres 35-59 anos) ou IMC < 36 (mulheres 59-74 anos) IMC0 

IMC ≥ 27 (homens 35-59 anos) ou IMC ≥ 28 (homens 60-74 anos) ou 
IMC ≥ 34 (mulheres 35-59 anos) ou IMC ≥ 36 (mulheres 60-74 anos) 

IMC1 

    

CC 
95 (homens) 
90 (mulheres 35-59 anos) 
93 (mulheres 60-74 anos) 

CC < 95 (homens) ou  
CC < 90 (mulheres 35-59 anos) ou CC < 93 (mulheres 60-74 anos) CC0 

CC ≥ 95 (homens) ou  
CC ≥ 90 (mulheres 35-59 anos) ou CC ≥ 93 (mulheres 60-74 anos) 

CC1 

    

RCQ 
0,97 (homens) 
0,90 (mulheres 35-59 anos) 
0,91 (mulheres 60-74 anos) 

CC < 0,97 (homens) ou  
CC < 0,90 (mulheres 35-59 anos) ou CC < 0,91 (mulheres 60-74 anos) RCQ0 

CC ≥ 0,97 (homens) ou  
CC ≥ 0,90 (mulheres 35-59 anos) ou CC ≥ 0,91 (mulheres 60-74 anos) 

RCQ1 

Quadro 1 Pontos de corte de indicadores antropométricos e abreviações correspondentes 



 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Características dos participantes, conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil (2008-2010). 

 Média (DP) ou frequência absoluta e relativa  

 Homens  Mulheres 

Variável 
35-59 anos 
(n= 5.354) 

 
60-74 anos 
(n= 1.527) 

 
35-59 anos 
(n= 6.478) 

 
60-74 anos 
(n= 1.733) 

Idade (anos completos) 48,3 (6,4)  65,6 (4,3)*†  48,6 (6,3)  64,8 (3,9)† 

Colesterol Total (mg/dL)² 214,1 (44,6)  207,1 (42,4)*†  214,5 (39,8)  224,2 (45,4)† 

HDL - Colesterol (mg/dL)³ 50,4 (11,8)*  52,3 (13,3)*†  61,1 (14,3)  63,5 (15,5)† 

Pressão Arterial Sistólica (mm/Hg)² 124,0 (15,7)*  131,1 (19,2)*†  115,1 (15,3)  127,4 (19,1)† 

Pressão Arterial Diastólica (mm/Hg)² 79,2 (10,8)*  77,9 (10,9)*†  73,8 (10,2)  74,8 (10,2)† 

RCA10% (10% de risco em 10 anos)¹ (%) 1.711 (32,0)*  1.285 (84,2)*†  542 (8,4)  613 (35,4%)† 

RCMA20% (20% de risco em 10 anos)¹ (%) 340 (6,3)*  620 (40,6)*†  52 (0,8)  106 (6,1)† 

Diabetes (%)¹ 1.301 (19,3)*  569 (37,3)*†  882 (13,6)  484 (27,9)† 

Fumantes (%)¹ 813 (15,2)  171 (11,2)*†  855 (13,2)  138 (7,9)† 

IAC1 (%) 1.521 (28,4)*  524 (34,3)†  2.468 (38,1)  585 (33,8)† 

IMC1 (%) 2.425 (45,3)*  542 (35,5)†  2.269 (35,0)  583 (33,6) 

CC1 (%) 2.491 (46,5)*  871 (57,0)*†  2.346 (36,2)  682 (39,3) 

RCQ1 (%) 1.761 (32,9)*  892 (58,4)*†  1.351 (20,9)  598 (34,5)† 

Abreviações: RCA10% – Risco Coronariano Aumentado; RCMA20% – Risco Coronariano Muito Aumentado; IAC – Índice de 
Adiposidade Corporal; IMC – Índice de Massa Corporal; CC – Circunferência da Cintura; RCQ – Razão Cintura-Quadril. 
* p≤ 0,001 comparado com mulheres da mesma faixa etária; † p≤ 0,001 comparado com os mais jovens do mesmo sexo. Testes 
comparativos para amostras independentes, ¹ Pearson Chi-squared test para variáveis categóricas, ²Student’s test para variáveis 
contínuas com distribuição normal e variâncias desiguais (exceção para comparação da Pressão Arterial Sistólica entre idosos e 
Pressão Arterial Diastólica em ambos os sexos que tiveram variâncias iguais) e ³Mann-WhitneyU test para distribuições não 
paramétricas.  
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Tabela 2 Razões de prevalências ajustadas de combinações de indicadores antropométricos de obesidade para estimar Risco Coronariano Muito Aumentado (RCMA20%), 
conforme sexo e faixa etária no ELSA-Brasil (2008-2010). 
 Homens   Mulheres  

 35-59 anos (n=5.354)  60-74 anos (n=1.527)  35-59 anos (n=6.478)  60-74 anos (n=1.733) 
Combinações de 
indicadores 

n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%) 

IAC0 + CC0 2.573 (99) 1,0  562 (184) 1,0  3.321 (3) 1,0  881 (26) 1,0 

IAC1 + CC0 290 (20) 1,79 (1,13 – 2,85)  94 (38) 1,23 (0,94 – 1,62)  811 (1) 1,36 (0,14 – 13,11)  170 (7) 1,40 (0,62 – 3,16) 

IAC0 + CC1 1.260 (94) 1,94 (1,47 – 2,55)  441 (189) 1,31 (1,12 – 1,54)  689 (16) 25,70 (7,51 – 87,99)  267 (26) 3,30 (1,95 – 5,58) 

IAC1 + CC1 1.231 (126) 2,66 (2,06 – 3,43)  430 (209) 1,48 (1,27 – 1,73)  1.657 (32) 21,38 (6,55 – 69,72)  415 (47) 3,84 (2,41 – 6,11) 

          
IAC0 + RCQ0 2.876 (84) 1,0  485 (122) 1,0  3.420 (1) 1,0  798 (15) 1,0 

IAC1 + RCQ0 717 (44) 2,10 (1,47 – 3,00)  150 (54) 1,43 (1,10 – 1,86)  1.707 (9) 18,03 (2,29 – 142,22)  337 (21) 3,32 (1,73 – 6,35) 

IAC0 + RCQ1 957 (109) 3,90 (2,96 – 5,13)  518 (251) 1,93 (1,61 – 2,30)  590 (18) 104,33 (13,95 – 780,18)  350 (37) 5,62 (3,13 – 10,11) 

IAC1 + RCQ1 804 (102) 4,34 (3,29 – 5,74)  374 (193) 2,05 (1,71 – 2,46)  761 (24) 107,85 (14,62 – 796,13)  248 (33) 7,08 (3,91 – 12,82) 

          
IMC0 + CC0 2.521(98) 1,0  642 (219) 1,0  3.795 (4) 1,0  973 (31) 1,0 

IMC1 + CC0 342 (21) 1,58 (1,00 – 2,50)  14 (3) 0,63 (0,23 – 1,72)  337 (0) ----  78 (2) 0,80 (0,20 – 3,30) 

IMC0 + CC1 408 (28) 1,76 (1,17 – 2,65)  343 (133) 1,14 (0,96 – 1,35)  414 (7) 16,04 (4,71 – 54,61)  177 (13) 2,31 (1,23 – 4,32) 

IMC1 + CC1 2.083 (192) 2,37 (1,87 – 3,00)  528 (265) 1,47 (1,28 – 1,69)  1.932 (41) 20,14 (7,22 – 56,19)  505 (60) 3,73 (2,45 -5,68) 

          
IMC0 + RCQ0 2.500 (75) 1,0  552 (149) 1,0  3.820 (2) 1,0  866 (19) 1,0 

IMC1 + RCQ0 1.093 (53) 1,62 (1,15 – 2,28)  83 (27) 1,21 (0,86 – 1,69)  1.307 (8) 11,69 (2,48 – 54,99)  269 (17) 2,88 (1,52 – 5,46) 

IMC0 + RCQ1 429 (51) 3,96 (2,82 – 5,57)  433 (203) 1,74 (1,46 – 2,06)  389 (9) 44,19 (9,58 – 203,82)  284 (25) 4,01 (2,24 – 7,18) 

IMC1 + RCQ1 1.332 (160) 4,00 (3,07 – 5,22)  459 (241) 1,95 (1,65 – 2,19)  962 (33) 65,52 (15,75 – 272,60)  314 (45) 6,53 (3,88 – 10,99) 

Abreviações: IAC – Índice de Adiposidade Corporal; IMC – Índice de Massa Corporal; CC – Circunferência da Cintura; RCQ – Razão Cintura-Quadril; RP – Razão de Prevalência; IC95% - Intervalo 
de Confiança 95%; n – total de participantes no estrato; risco – quantidade de participantes com 20% de Risco Coronariano no estrato. Em negrito (p>0,05). 
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Tabela 3 Razões de prevalências de indicadores antropométricos de obesidade geral e central individualmente e combinados para estimar Risco Coronariano Muito Aumentado 
(RCMA20%), conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil (2008-2010). 
 Homens   Mulheres  

 35-59 anos (n=5.354)  60-74 anos (n=1.527)  35-59 anos (n=6.478)  60-74 anos (n=1.733) 
Combinações de 
indicadores 

n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%) 

Sem risco 2.201 (63) 1,0  421 (111) 1,0  3.079 (1) 1,0  721 (13) 1,0 

Apenas Geral 438 (23) 1,83 (1,15 – 2,92)  81 (28) 1,31 (0,93 – 1,84)  850 (1) 3,62 (0,23 – 57,79)  168 (7) 2,31 (0,97 – 5,70) 

Apenas Central 585 (55) 3,28 (2,31 – 4,66)  440 (199) 1,72 (1,42 – 2,07)  509 (8) 48,39 (6,06 – 386,16)  303 (25) 4,58 (2,37 – 8,83) 

Central + Geral 2.130 (198) 3,25 (2,46 – 4,28)  585 (282) 1,83 (1,53 – 2,19)  2.039 (42) 63,42 (8,73 – 460,51)  541 (61) 6,25 (3,47 – 11,26) 

Abreviações: RP – Razão de Prevalência; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; n – total de participantes no estrato; risco – quantidade de participantes com 20% de Risco Coronariano no estrato. Em 
negrito (p>0,05). 
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 Homens 35-59 anos (n=5.354)  Homens 60-74 anos (n=1.527) 

Indicadores SEN (%)        ESP (%)             AUC (IC 95%)  SEN (%)         ESP (%)             AUC (IC 95%) p  
Individuais         

IAC1 43,2         72,6         0,578 (0,551 – 0,605)         39,8 69,5         0,547 (0,522 – 0,571)        0,080 

IMC1 62,9 55,9 0,594 (0,568 – 0,621)  43,2 69,8 0,565 (0,541 – 0,590) 0,116 

CC1 64,9 54,7 0,598 (0,572 – 0,624)  64,2 47,9 0,560 (0,535 – 0,585) 0,041 

RCQ1 62,2         69,1         0,657 (0,630 – 0,683)abc  71,6 50,6 0,611 (0,587 – 0,635)abc 0,013 

Combinações 

IAC + CC 70,9         49,3         0,618 (0,589 – 0,647)          70,3 41,7         0,574 (0,549 – 0,601)        0,029 

IAC + RCQ 75,3 55,7 0,680 (0,652 – 0,707)1,3#  80,3 40,0 0,624 (0,597 – 0,650)1,3 0,004 

IMC + CC 71,2 48,3 0,610 (0,583 – 0,638)  64,6 46,6 0,578 (0,550 – 0,605) 0,010 

IMC + RCQ 77,9         48,4         0,672 (0,645 – 0,700)2,4  76,0 44,4 0,623 (0,596 – 0,650)2,4 0,013 

Mulheres 35-59 anos (n=6.478)  Mulheres 60-74 anos (n=1.733) 

Indicadores SEN (%)        ESP (%)              AUC (IC 95%)  SEN (%)        ESP (%)              AUC (IC 95%) p  
Individuais         

IAC1 63,5 62,1 0,628 (0,562 – 0,694)  50,9 67,4 0,592 (0,542 – 0,641) 0,389 

IMC1 78,9 65,3 0,721 (0,665 – 0,777)*  58,5 68,0 0,632 (0,584 – 0,681) 0,020 

CC1 92,3 64,2 0,783 (0,746 – 0,820)d*  68,9 62,6 0,657 (0,611 – 0,703)* <0,001 

RCQ1 80,8 79,6 0,802 (0,748 – 0,856)a*  66,0 67,6 0,668 (0,621 – 0,715) <0,001 

Combinações 

IAC + CC 94,2 51,6 0,777 (0,734 – 0,820)*  75,5 52,6 0,667 (0,618 – 0,717) 0,001 

IAC + RCQ 98,1 53,2 0,846 (0,810 – 0,882)*  85,8 48,1 0,709 (0,663 – 0,754) <0,001 

IMC + CC 92,3 59,0 0,786 (0,743 – 0,829)*  70,8 57,9 0,668 (0,618 – 0,717) <0,001 

IMC + RCQ 96,2 59,4 0,850 (0,811 – 0,889)2,4*#  82,1 52,1 0,710 (0,663 – 0,757)# <0,001 

 Abreviações: SEN – Sensibilidade; ESP –  Especificidade; AUC – Área sob as curvas ROC; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; Nível de significância para 
comparações (p≤0,001). Comparações: p – entre faixas etárias do mesmo sexo; a RCQ > IAC; b RCQ > IMC; c RCQ > CC; d CC > IAC; 1 IAC+RCQ > 
IAC+CC; 2 IMC+RCQ > IAC+CC; 3 IAC+RCQ > IMC+CC; 4 IMC+RCQ > IMC+CC nos mesmos sexos e faixas etárias; * com homens da mesma faixa 
etária; # com indicadores individuais. Negrito: Maiores valores de AUC em cada agrupamento. 

Tabela 4 Medidas de acurácia diagnóstica de indicadores antropométricos de obesidade individuais e combinados para estimar Risco 
Coronariano Muito Aumentado (RCMA20%), conforme sexo e faixa etária no ELSA-Brasil (2008-2010). 
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Figura 1 Representação gráfica das áreas sob as curvas ROC (AUC) de indicadores antropométricos individuais e combinados para identificar Risco Coronariano Muito Aumentado, 
conforme sexo e faixa etária. ELSA- Brasil (2008-2010). 
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Tabela S1 Razões de prevalências ajustadas de combinações de indicadores antropométricos de obesidade para estimar Risco Coronariano Aumentado (RCA10%), conforme 
sexo e faixa etária no ELSA-Brasil (2008-2010). 

 Homens   Mulheres  
 35-59 anos (n=5.354)  60-74 anos (n=1.527)  35-59 anos (n=6.478)  60-74 anos (n=1.733) 
Combinações de 
indicadores 

n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%) 

IAC0 + CC0 2.573 (559) 1,0  562 (430) 1,0  3.321 (137) 1,0  881 (213) 1,0 

IAC1 + CC0 290 (94) 1,49 (1,24 – 1,79)  94 (77) 1,07 (0,96 – 1,19)  811 (35) 1,05 (0,73 – 1,50)  170 (49) 1,19 (0,92 – 1,55) 

IAC0 + CC1 1.260 (485) 1,77 (1,60 – 1,96)  441 (386) 1,14 (1,08 – 1,21)  689 (106) 3,73 (2,93 – 4,74)  267 (132) 2,04 (1,73 – 2,42) 

IAC1 + CC1 1.231 (572) 2,14 (1,94 – 2,35)  430 (209) 1,19 (1,13 – 1,26)  1.657 (264) 3,86 (3,17 – 4,71)  415 (219) 2,18 (1,88 – 2,53) 

          
IAC0 + RCQ0 2.876 (607) 1,0  485 (345) 1,0  3.420 (125) 1,0  798 (161) 1,0 

IAC1 + RCQ0 717(239) 1,58 (1,39 – 1,79)  150 (127) 1,19 (1,09 – 1,30)  1.707 (117) 1,88 (1,47 – 2,40)  337 (122) 1,79 (1,47 – 2,19) 

IAC0 + RCQ1 957 (437) 2,16 (1,96 – 2,39)  518 (471) 1,28 (1,20 – 1,36)  590 (118) 5,47 (4,32 – 6,93)  350 (184) 2,61 (2,20 – 3,09) 

IAC1 + RCQ1 804 (427) 2,52 (2,29 – 2,77)  374 (342) 1,29 (1,20 – 1,37)  761 (182) 6,54 (5,28 – 8,10)  248 (146) 2,92 (2,45 – 3,47) 

          
IMC0 + CC0 2.521 (562) 1,0  642 (498) 1,0  3.795 (146) 1,0  973 (233) 1,0 

IMC1 + CC0 342 (91) 1,19 (0,99 – 1,44)  14 (9) 0,83 (0,56 – 1,23)  337 (26) 2,00 (1,34 – 3,00)  78 (29) 1,55 (1,14 – 2,12) 

IMC0 + CC1 408 (154) 1,69 (1,47 – 1,96)  343 (299) 1,12 (1,06 – 1,19)  414 (57) 3,58 (2,68 – 4,78)  177 (85) 2,01 (1,66 – 2,42) 

IMC1 + CC1 2.083 (903) 1,94 (1,78 – 2,12)  528 (479) 1,17 (1,11 – 1,23)  1.932 (313) 4,21 (3,49 – 5,09)  505 (266) 2,20 (1,91 – 2,53) 

          
IMC0 + RCQ0 2.500 (512) 1,0  552 (401) 1,0  3.820 (131) 1,0  866 (172) 1,0 

IMC1 + RCQ0 1.093 (334) 1,49 (1,33 – 1,68)  83 (71) 1,18 (1,06 – 1,30)  1.307 (111) 2,48 (1,94 – 3,16)  269 (111) 2,08 (1,71 – 2,53) 

IMC0 + RCQ1 429 (204) 2,32 (2,05 – 2,63)  433 (396) 1,26 (1,19 – 1,34)  389 (72) 5,40 (4,13 – 7,06)  284 (146) 2,59 (2,17 – 3,08) 

IMC1 + RCQ1 1.332 (660) 2,42 (2,20 – 2,66)  459 (417) 1,25 (1,18 – 1,33)  962 (228) 6,91 (5,64 – 8,47)  314 (184) 2,95 (2,51 – 3,47) 

Abreviações: IAC – Índice de Adiposidade Corporal; IMC – Índice de Massa Corporal; CC – Circunferência da Cintura; RCQ – Razão Cintura-Quadril; RP – Razão de Prevalência; IC95% - Intervalo 
de Confiança 95%; n – total de participantes no estrato; risco – quantidade de participantes com 10% de Risco Coronariano no estrato. Em negrito (p>0,05). 
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Tabela S2 Razões de prevalências de indicadores antropométricos de obesidade geral e central individualmente e combinados para estimar Risco Coronariano Aumentado 
(RCA10%), conforme sexo e faixa etária. ELSA-Brasil (2008-2010). 
 Homens   Mulheres  

 35-59 anos (n=5.354)  60-74 anos (n=1.527)  35-59 anos (n=6.478)  60-74 anos (n=1.733) 
Combinações de 
indicadores 

n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%)  n (risco) RP (IC95%) 

Sem risco 2.201 (425) 1,0  421 (300) 1,0  3.079 (103) 1,0  721 (135) 1,0 

Apenas Geral 438 (118) 1,40 (1,17 – 1,66)  81 (63) 1,09 (0,96 – 1,24)  851 (30) 1,05 (0,71 – 1,57)  168 (48) 1,53 (1,15 – 2,03) 

Apenas Central 585 (242) 2,14 (1,88 – 2,47)  440 (393) 1,25 (1,17 – 1,34)  509 (80) 4,70 (3,56 – 6,20)  303 (144) 2,54 (2,09 – 3,08) 

Central + Geral 2.130 (925) 2,25 (2,04 – 2,48)  585 (529) 1,27 (1,19 – 1,36)  2.039 (329) 4,82 (3,89 – 5,98)  541 (286) 2,82 (2,38 – 3,35) 

Abreviações: RP – Razão de Prevalência; IC95% - Intervalo de Confiança 95%; n – total de participantes no estrato; risco – quantidade de participantes com 10% de Risco Coronariano no estrato. Em 
negrito (p>0,05) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Esta tese estudou o Índice de Adiposidade Corporal e sua relação com o risco 

coronariano. Nas últimas décadas, a busca por medidas de obesidade, com baixo custo 

operacional e boa capacidade preditiva para desfechos adversos à saúde, impulsionou o 

surgimento de novos indicadores antropométricos, o que pode ser bastante útil para a saúde 

pública, pois, diagnósticos com melhor precisão possibilitam a efetivação de práticas mais 

adequadas, para a prevenção e promoção da saúde dos sujeitos e das coletividades. No 

entanto, ainda é um desafio para a ciência, apresentar um indicador simples, barato, de fácil 

uso, e que consiga alto poder preditivo de forma universal. 

No estudo de revisão sistemática desta tese, o IAC se mostrou uma ferramenta 

razoável para rastreamento de hipertensão, DM2 e SMet em algumas populações, mas parece 

não superar as limitações do IMC e de outros indicadores antropométricos. Os resultados 

evidenciaram que os desempenhos do IAC e IMC foram muito parecidos nos grupos 

investigados. Estes resultados foram semelhantes aos encontrados no presente trabalho e 

descritos no artigo 2, ou seja, o IAC mostrou capacidade preditiva razoável para rastreamento 

de risco coronariano em participantes do ELSA-Brasil (AUC acima de 60%, com exceção do 

grupo de homens com 60 ou mais anos), sendo melhor nas mulheres. O desempenho 

individual do IAC foi parecido com o do IMC, não sendo melhor do que indicadores de 

obesidade central, especialmente, a RCQ. Os níveis mais elevados de IAC estiveram 

associados com maior risco de desenvolvimento de doença coronariana futura, independente 

de sexo e idade. 

É plausível que o uso universal de pontos de corte do IAC não seja recomendado, e 

que se considere as diferenças de sexo e idade na sua utilização. Nesta tese, os pontos de corte 

do IAC para estimar RCA, independente de faixa etária, foram maiores nas mulheres do que 

nos homens, sugerindo que o uso do mesmo valor para ambos os sexos não é apropriado. Nas 

mulheres, em particular, recomenda-se o uso de valores diferentes conforme a idade.  

Não há consenso de que a combinação de indicadores antropométricos possa melhorar 

o diagnóstico de desfechos adversos à saúde. Os estudos que adotaram esta metodologia 

analítica ainda são restritos.  

Esta tese corrobora com a ideia de que o uso combinado de, pelo menos, um indicador 

de obesidade geral com outro de obesidade central apresenta melhor poder preditivo do que o 
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uso isolado de cada indicador. As áreas sob as curvas ROC da união entre IAC+RCQ e 

IMC+RCQ, foram aquelas que apresentaram, respectivamente, melhor resultado para homens 

e mulheres. A capacidade preditiva de indicadores combinados para identificar risco 

coronariano melhorou, minimamente, entre 2,1% e 6,3%, dependendo do grupo analisado. 

Dessa maneira, sugere-se o uso combinado de um indicador de obesidade geral, IAC ou IMC, 

dependendo do sexo, com a RCQ, como estratégia com melhor precisão e baixo custo, para a 

identificação de pessoas ou populações adultas com maior risco de desenvolver risco 

coronariano em 10 anos. No entanto, em contextos de precariedade ou de indisponibilidade de 

uma balança para aferir o peso corporal, pode-se utilizar uma fita métrica para medir a CQ, a 

CC e a estatura, calcular o IAC e a RCQ e realizar a avaliação de risco, já que o desempenho 

desta combinação foi parecido com a união IMC+RCQ em mulheres. 

Diagnósticos mais precisos com tecnologias de baixo custo, que evite o desconforto e 

a dor e seja socialmente aceita favorecem intervenções em saúde pública, tanto, para 

classificar as pessoas e selecionar os grupos de alto risco, com intenção de se aplicar uma 

medida preventiva, quanto para rastreamentos populacionais mais precisos que auxiliem a 

proposição de politicas públicas mais adequadas à melhoria de saúde geral. 

Uma possibilidade a ser investigada futuramente é se a junção do IAC com a RCEst 

tem melhor capacidade preditiva de fatores de risco cardiometabólicos, pois, em análise 

realizada com os participantes do ELSA-Brasil, entre a faixa etária 35-54 anos, a RCEst 

apresentou maiores AUC do que a RCQ para estimar hipertensão em ambos os sexos e para 

discriminar dois ou mais fatores da SMet em homens (Ferreira, 2015). 

Com o seguimento da coorte ELSA-Brasil, é grande o potencial de estudos posteriores 

sobre o tema com análises longitudinais. Isso permitirá melhor avaliação do uso individual ou 

combinado do IAC como preditor de risco coronariano. 
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ANEXO I 

 

O ELSA-Brasil 

 

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) é considerado o maior 

estudo multicêntrico longitudinal realizado por um país fora do eixo dos países 

desenvolvidos(Ministério da Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia Secretaria de 

Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, 2009). Na linha de base (2008-2010) examinou 

15.105 servidores de instituições de ensino e pesquisa de seis cidades brasileiras (Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória), com idades entre 35-

74 anos. O ELSA- Brasil tem como objetivo principal investigar a incidência e progressão das 

doenças cardiovasculares e diabetes e os seus determinantes biológicos, comportamentais, 

ocupacionais, psicológicos, ambientais e sociais em adultos brasileiros.  

 

Participantes 

 

Foram considerados elegíveis todos os funcionários ativos e aposentados das seis 

instituições participantes, de ambos os sexos, com idade entre 35 e 74 anos, totalizando, em 

2008, 52137 potenciais participantes. Os critérios de exclusão foram: graves 

comprometimento cognitivo ou de comunicação, a intenção de parar de trabalhar na 

instituição no futuro próximo por razões não relacionadas com a aposentadoria ou se 

aposentou e a residência atual era fora da área metropolitana correspondente. Foram feitos 

esforços para recrutar proporções semelhantes de homens e mulheres, bem como as 

proporções pré-definidas de faixas etárias e categorias profissionais. O tamanho esperado para 

a coorte ELSA-Brasil foi calculado tomando como base a incidência dos desfechos principais. 

Os detalhes metodológicos sobre os objetivos e desenho do estudo encontram-se publicados 

(Aquino et al., 2012; Schmidt et al., 2015) 

 

Produção de dados 

 

Os dados referentes a sua linha de base, onda 1 do estudo, foram coletados entre os 

anos de 2008 e 2010. A onda 2 foi iniciada em 2012 e concluída em dezembro de 2014. A 

onda 3 teve início em 2017 com previsão de término em dezembro de 2018. O 
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acompanhamento do estado de saúde dos participantes é realizado anualmente por meio de 

ligações telefônicas e monitoramento de todas as internações hospitalares dos participantes. 

Os dados foram produzidos por meio de entrevistas e medidas, realizadas em duas 

etapas, por uma equipe devidamente treinada e supervisionada por profissionais qualificados. 

A primeira etapa, com duração aproximada de uma hora, para obtenção do termo de 

consentimento livre e esclarecido e entrevista inicial no local de trabalho do participante. A 

segunda, com duração aproximada de seis horas, para a realização dos exames e 

complementação das entrevistas nos Centros de Investigação (CI) ELSA-Brasil de cada 

instituição participante do estudo. 

Manuais de procedimentos foram desenvolvidos para melhor padronização das 

medidas. Os questionários padronizados forneceram informações sobre idade, sexo, 

tabagismo e história prévia de diabetes. 

As medidas antropométricas foram obtidas após jejum noturno de 8h-12h, com os 

participantes sem sapatos e de pé, vestidos com uniforme padronizado, fornecido pelo ELSA-

Brasil. Um protocolo padrão, desenvolvido pelo estudo com base nas recomendações da 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), orientou as 

aferições. 

A coleta de amostras de sangue para dosagem de glicemia, de colesterol total e frações 

foi feita após um período de 12 horas em jejum noturno, sendo realizada nos próprios centros 

de investigação e o material armazenado em tubos secos. A glicemia foi medida com método 

da hexoquinase (enzimático) e o colesterol com o método do colesterol oxidase (enzimático 

colorimétrico), ambos com equipamento calibrado e padronizado (Siemens ADVIA 1200). 

Para garantia da qualidade e a padronização dos resultados, todas as amostras foram enviadas 

para processamento e análise em um laboratório central do ELSA-Brasil. 

Foram feitas três medidas da pressão arterial com intervalo de um minuto após cinco 

minutos de repouso, utilizando-se aparelho automático de pressão arterial (OMRON - modelo 

HEM-705 CP), com os participantes sentados em ambiente silencioso com temperatura 

controlada (20ºC-24ºC), em jejum e de bexiga vazia, seguindo protocolo padronizado 

desenvolvido pelo estudo. A média das duas últimas aferições foi considerada. 

Para assegurar e garantir a qualidade dos dados, um conjunto de ações e ferramentas 

foi pensado e desenvolvido criteriosamente por uma equipe de pesquisadores experientes, tais 

como: escolha dos instrumentos, desenvolvimento de um manual de operações, pré-teste dos 
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instrumentos, treinamento e certificação da equipe de coleta de dados, estudos-piloto, entre 

outros. 

 

Processamento e análise dos dados 

 

O gerenciamento do grande banco de dados com milhares de variáveis é feito pelo 

Centro de Dados do ELSA-Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A medida 

que varáveis derivadas vão sendo propostas por pesquisadores/as de todos os centros, elas são 

enviadas e homologadas pelo Centro, que disponibiliza periodicamente as atualizações do 

banco de dados. Para garantir a confidencialidade, os dados são cegados aos/as 

pesquisadores/as. O Centro de dados criou um número de identificação nacional, diferente do 

registro do recrutamento. 

Um sistema online de informação e gerenciamento de propostas de estudos foi 

desenvolvido – o PubliELSA –, com o intuito de registrar e tornar possível o 

acompanhamento das propostas de estudos e publicações ligadas ao ELSA-Brasil. O processo 

de aprovação e transferência dos dados para o pesquisador responsável é organizado e 

controlado pelo PubliELSA. 

 

Aspectos éticos 

 

Em função da característica multicêntrica do estudo, o protocolo do ELSA-Brasil foi 

aprovado pelos comitês de ética de todas as seis instituições envolvidas e pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (CONEP) (Aquino et al., 

2013). 

Em 2013, um número especial da revista de saúde pública foi dedicado a divulgação 

dos aspectos metodológicos do estudo. Ele pode ser consultado em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0034-891020130008&lng=en&nrm=iso 
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ANEXO II 

Parte do Questionário do ELSA-Brasil 

(com as variáveis selecionadas para a tese) 

 

BLOCO - HISTÓRIA MÉDICA PREGRESSA (HMP) 

 

04. Diabetes?   (LEIA AS ALTERNATIVAS SE PARTICIPANTE FOR MULHER) 

[  ]  Não 

[  ]  NÃO SABE/ NÃO QUER RESPONDER 

(PULE PARA A QUESTÃO 08) 

[  ]  Sim, somente durante a gravidez (PULE PARA A QUESTÃO 08) 

[  ]  Sim --------------

 

05. Com que idade um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) 

senhor(a) teve ou tem diabetes? 

      |___|___| anos de idade  

     [  ] NÃO SABE/ NÃO QUER RESPONDER 

06. O(a) senhor(a) faz uso de insulina? 

[  ] Não 

[  ]  NÃO SABE/ NÃO QUER RESPONDER 

(PULE PARA A QUESTÃO 08) 

[  ] Sim 

07. A insulina foi o primeiro medicamento usado para tratar seu diabetes? 

[  ] Não  

[  ]  NÃO SABE/ NÃO QUER RESPONDER  

[  ] Sim 
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BLOCO - POSIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA (PSE)  

01. Qual seu grau de instrução?  

[  ] Nunca freqüentou escola (PULE PARA A QUESTÃO 04) 

[  ] 1º grau incompleto  --------- 

  

02. Qual a última série cursada com aprovação? 

[  ] 1ª série               [  ] 5ª série 

[  ] 2ª série               [  ] 6ª série 

[  ] 3ª série               [  ] 7ª série 

[  ] 4ª série 

(PULE PARA A QUESTÃO 04) 

[  ] 1º grau completo  

[  ] 2º grau incompleto 
(PULE PARA A QUESTÃO 04) 

[  ] 2º grau completo  

[  ] Universitário incompleto 

[  ] Universitário completo 

[  ] Pós-graduação  

03. Com que idade o(a) senhor(a) terminou o 2º grau? 

|___|___| anos de idade                Não aceitar número < 14 

[  ] NÃO SABE/ NÃO QUER RESPONDER 

04. Qual é o grau de instrução de sua mãe?  

[  ] Nunca freqüentou escola 

[  ] 1º grau incompleto  

[  ] 1º grau completo  

[  ] 2º grau incompleto 

[  ] 2º grau completo  

[  ] Universitário incompleto 

[  ] Universitário completo 

[  ] Pós-graduação 

[  ]  NÃO SABE INFORMAR 
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BLOCO - VIDA FAMILIAR (VIF) 

06. O Censo Brasileiro (IBGE) usa alguns termos “preta, parda, branca, amarela, indígena” 
para classificar a cor ou raça das pessoas. Se o(a) senhor(a) tivesse que responder ao Censo do 
IBGE hoje, qual seria a cor/raça do(a) seu(sua) cônjuge ou companheiro(a) ou parceiro(a)?   
(LEIA AS ALTERNATIVAS)  

[  ] Preta 

[  ] Parda 

[  ] Branca 

[  ] Amarela 

[  ] Indígena 

[  ]  NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

 
BLOCO - HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS À SAÚDE (HVS)  

01. O(a) senhor(a) é ou já foi fumante, ou seja, já fumou pelo menos 100 cigarros (cinco maços 

de cigarros) ao longo da sua vida? 

[   ] Não 

[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

(PULE PARA A QUESTÃO 07) 

[  ] Sim 

02. Com que idade o(a) senhor(a) começou a fumar? 

|___|___| anos de idade 

[  ]  NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

03. O(a) senhor(a) fuma cigarros atualmente? 

[  ] Não ----------- 

 

04. Com que idade o(a) senhor(a) parou de fumar pela última vez? 

|___|___| anos 

[  ]  NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

[  ] Sim  (PULE PARA A QUESTÃO 05) 

05. Em geral, quantos cigarros por dia o(a) senhor(a) fuma (ou fumava)? 

|___|___| cigarros   (SE MENOR DO QUE 01 MARQUE 00) 

[  ]  NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 



 

130 
 

BLOCO- ATIVIDADE FÍSICA (AFI) 
“Agora vamos conversar sobre atividades físicas. Para responder essas perguntas o(a) 
sr(a) deve saber que: 

 Atividades físicas fortes são as que exigem grande esforço físico e que fazem 

respirar muito mais rápido que o normal. 

 Atividades físicas médias são as que exigem esforço físico médio e que fazem 

respirar um pouco mais rápido que o normal. 

Em todas as perguntas sobre atividade física, responda somente sobre aquelas que 
duram pelo menos 10 minutos seguidos.” 

“Agora eu gostaria que o(a) sr(a) pensasse apenas nas atividades que faz no seu tempo 
livre (lazer).” 

01. Quantos dias por semana o(a) Sr(a) faz caminhadas no seu tempo livre? 

[  ] nenhum 

|___|___| dias por semana 
02. Nos dias em que o(a) Sr(a) faz essas 
caminhadas, quanto tempo no total elas 
duram por dia? 

|___|___|___| minutos/dia 

03. Quantos dias por semana o(a) Sr(a) faz atividades físicas FORTES no seu tempo 
livre? Por ex.: correr, fazer ginástica de academia, pedalar em ritmo rápido, praticar 
esportes competitivos, etc. 

[  ] nenhum 

|___|___| dias por semana 
04. Nos dias em que o(a) Sr(a) faz essas 
atividades, quanto tempo no total elas 
duram por dia? 

|___|___|___| minutos/dia 

 

05. Quantos dias por semana o(a) Sr(a) faz atividades físicas MÉDIAS fora as 
caminhadas no seu tempo livre? Por ex.: nadar ou pedalar em ritmo médio, praticar 
esportes por diversão, etc. 

[  ] nenhum 

|___|___| dias por semana 
06. Nos dias em que o(a) Sr(a) faz essas 
atividades, quanto tempo no total elas 
duram por dia? 

|___|___|___| minutos/dia 
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BLOCO - DIETA (DIE) 

 

OBS. Os padrões alimentares analisados nesta tese foram construídos com base neste Questionário de Frequência Alimentar, que foi previamente 

validado, contendo ao todo 114 itens. Maiores detalhes sobre os padrões alimentares foram publicados (Cardoso et al., 2016). 

 “Agora vamos falar sobre a sua alimentação habitual dos últimos 12 meses. Gostaríamos de saber o que o(a) Sr(a) come e 

bebe por dia, por semana ou por mês, como está nesse cartão. [Apresente o cartão DIE 01] 

Vou ler alimento por alimento. Diga quais o(a) Sr(a) come ou bebe e em que quantidade. 

Para auxiliar na quantificação dos alimentos e bebidas, vamos utilizar esses utensílios. [Apresente os utensílios]. 

Podemos começar?” 

   “Vou iniciar listando os alimentos do GRUPO dos PÃES, CEREAIS E TUBÉRCULOS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 
dos últimos 12 meses” 

 “Com que freqüência o(a) Sr(a) come ou bebe [diga o nome do alimento]?”. Se não especificar freqüência, pergunte: “Quantas 
vezes por dia, semana ou mês?”. "E quantas [diga a medida caseira correspondente, mostrando o utensílio] o(a) Sr(a) come 

ou bebe?”. Repita essas instruções para todos os alimentos. 

 
Alimento 

Quantidade 
consumida por vez  

Mais de 
3x/dia 

2 a 
3x/dia 

1x/dia 
5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 
3x/mês 

Nunca/ 
quase 
nunca 

Referiu 
consumo 
sazonal 

1. 
Arroz  

(   ) Integral 

(   ) Branco 

______________ 

 Colher de servir 
         

2. Aveia/Granola/Farelos/Outros 
cereais 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

3. Farofa/Cuscuz salgado/Cuscuz 
paulista 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

4. Farinha de Mandioca/Farinha de 
Milho 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

5. Pão light  

(branco ou integral) 

______________ 

Fatia (25g) 
         


