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RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar o impacto da prática habitual
de atividade física, mediante estimativas do dispêndio energético
diário (DEdiário), no perfil lipídico-lipoprotéico plasmático em amostra representativa de adolescentes. A amostra foi constituída por
452 sujeitos (246 moças e 206 rapazes) com idade entre 15 e 18
anos. As concentrações de lipídeos-lipoproteínas plasmáticas foram estabelecidas por procedimentos laboratoriais. As informações acerca da prática habitual de atividade física foram obtidas
por intermédio de instrumento retrospectivo de auto-recordação.
Estabeleceram-se estimativas quanto ao DEDiário com base no custo calórico associado ao tipo e à duração das atividades registradas pelos adolescentes. A amostra foi estratificada em três grupos de prática habitual de atividade física: os menos ativos, < 25º
percentil do DEDiário; os moderadamente ativos, 25-75º percentil
do DEdiário; e os mais ativos, > 75º percentil do DEdiário, e também
pontos de corte para um perfil lipídico-lipoprotéico de risco aterogênico. Os resultados da análise de co-variância, controlando a
participação do índice de massa corporal, mostraram que as concentrações de HDL-C foram significativamente diferentes de acordo com os grupos crescentes de DEdiário em moças (p = 0,009) e
em rapazes (p = 0,010), porém, o comportamento de variação dos
valores observados foi diferente nos dois sexos. A análise de regressão logística indicou que o risco relativo para menores valores de HDL-C foi duas vezes maior entre os adolescentes menos
ativos em comparação com os mais ativos. Em ambos os sexos,
as concentrações de colesterol total, LDL-C e triglicerídeos não
apresentaram diferenças significativas entre os grupos de DEdiário.
Em conclusão, a prática habitual de atividade física mais intensa e
o maior DEdiário estão associados com mais elevadas concentrações de HDL-C em adolescentes de ambos os sexos, independentemente das variações do peso corporal. As associações entre
DEdiário e os outros componentes plasmáticos de lipídeos-lipoproteínas tratados no presente estudo foram fracas e inconsistentes.

ABSTRACT
Daily energy expenditure and plasmatic lipid-lipoprotein
levels in adolescents
The aim of the present study was to analyze the impact of regular practice of physical activity facing estimates of daily energy
expenditure (EEdaily ) in the plasmatic lipid-lipoprotein profile in a
representative sample of adolescents. The sample consisted of
452 subjects (246 females and 206 males), age between 15 and
18 years. The plasmatic lipid-lipoprotein concentrations were established through laboratory procedures. The data concerning the
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spective instrument of self-recording. Estimates concerning the
EEdaily were established based on the caloric cost associated with
the type and the duration of the activities registered by the adolescents. The sample was divided in three groups of regular practice of physical activity: the least active, < 25o percentile of the
EEdaily; the moderately active, 25-75o percentile of the EEdaily ; and
the most active, > 75o percentile of the EEdaily . Cutting points for
an atherogenic lipid-lipoprotein risk were also established. The
results of the analysis of covariance, having the participation of
the body mass index controlled, showed that the HDL-C concentrations were significantly different according to the growing groups
of EEdaily in females (p = 0.009) and in males (p = 0.010). However,
the variation behavior of the values observed was different in the
two sexes. The analysis of logistic regression showed that the
relative risk for lower values of HDL-C was two times higher among
the least active adolescents comparing with the most active ones.
In both sexes the concentrations of total cholesterol, LDL-C and
triglycerides did not present significant differences among the
groups of EEdaily. In conclusion, more intense regular practice of
physical activity as well as higher EEdaily are associated with higher
concentrations of HDL-C in adolescents of both sexes, regardless
of the variations of body weight. The associations between EEdaily
and the other plasmatic components of lipid-lipoproteins treated
in the present study were weak and inconsistent.
INTRODUÇÃO
Mesmo considerando a tendência de declínio nos casos de
morte, nas sociedades industrializadas a doença arterial coronariana (DAC) constitui uma das principais causas de morbimortalidade(1). Apesar de os motivos que efetivamente possam levar a
essa queda nas taxas de mortalidade não serem conclusivos, temse atribuído tal fato aos avanços quanto ao diagnóstico, ao tratamento e à cobertura dos serviços de saúde em relação a essa
patologia(2).
Na atualidade, os países em desenvolvimento vêm apresentando um perfil de morbimortalidade que sugere uma transição epidemiológica. Nesse caso, de uma situação em que predominava a
maior ocorrência de doenças infecto-contagiosas para outro modelo em que as doenças crônico-degenartivas vinculadas às condutas de risco, como a DAC, passam a ser as causas dominantes
de mortalidades(3). No Brasil, a partir dos 20 anos de idade, estima-se que a DAC responda por aproximadamente 20% dos óbitos por causas conhecidas(4). Além do que, a DAC constitui a principal causa de gastos em assistência médica no país(5).
A DAC apresenta uma etiologia multifatorial e suas manifestações clínicas ocorrem quase que exclusivamente no adulto(6). Porém, é bem documentado na literatura que o processo ateroscle-
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rótico pode iniciar seu desenvolvimento na infância e na adolescência e avançar por vários estágios, evoluindo para uma posterior coronariopatia prematura na idade adulta(7-9). Em vista disso,
tem sido recomendado que estratégias de prevenção primária da
DAC, incluindo o incentivo à prática adequada e regular de atividade física, se iniciem o mais precocemente possível(10-12).
Evidências epidemiológicas revelam forte identificação entre um
perfil lipídeo-lipoprotéico plasmático comprometido e os casos de
morbimortalidade por DCV(13-15). Nesse particular, em sujeitos adultos, os estudos disponibilizados têm procurado demonstrar que a
prática habitual de atividade física pode prevenir ou pelo menos
minimizar o desenvolvimento de DAC e de seus fatores de risco,
especificamente os valores alterados de lipídeos-lipoproteínas plasmáticas. No entanto, em populações jovens, os resultados dos
estudos que procuram apontar eventual associação entre a prática de atividade física e um perfil favorável de lipídeos-lipoproteínas plasmáticas são conflitantes(16-25). Provavelmente, esses resultados possam apresentar divergências em razão dos diferentes
delineamentos de pesquisa propostos, dos procedimentos estatísticos utilizados na análise dos dados e da natureza e especificações dos métodos empregados na coleta das informações equivalentes à prática habitual de atividade física.
Nessa perspectiva, o objetivo do presente estudo foi analisar o
impacto da prática habitual de atividade física, mediante informações associadas à estimativa do dispêndio energético diário, no
perfil lipídico-lipoprotéico plasmático de adolescentes.
MÉTODOS
Para a elaboração do estudo foram utilizadas informações contidas no banco de dados construído a partir do projeto de pesquisa
“Atividade Física, Composição da Dieta e Fatores de Risco Predisponentes às Doenças Cardiovasculares em Adolescentes”, que
inclui adolescentes entre 15 e 18 anos de idade de ambos os sexos(26-28).
O projeto de pesquisa teve como alvo escolares regularmente
matriculados no ensino médio do Colégio de Aplicação ligado à
Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Optou-se por envolver sujeitos que freqüentavam unicamente essa escola, por conta
das características longitudinais do estudo (experimentação de programas de educação para a saúde mediante intervenções dietéticas e de prática de exercícios físicos), e por sua representatividade no universo de escolares de ensino médio do município de
Londrina, Paraná.
Os protocolos de intervenção no estudo foram aprovados pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina e acompanham normas da Resolução 196 /96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. A
inclusão dos sujeitos no estudo ocorreu por desejo em participar
do experimento e mediante autorização dos pais ou responsáveis.
Para tanto, todos os escolares matriculados no ano letivo de 2003,
juntamente com seus pais ou responsáveis, foram contatados e
informados quanto à natureza e aos objetivos do estudo. Dos 518
escolares matriculados, 452 (246 moças e 206 rapazes) concordaram em participar do estudo.
Como informação adicional da amostra analisada no estudo,
destaca-se que, com base nos critérios de classificação socioeconômica das famílias dos escolares, mediante informações quanto
ao nível de escolaridade do chefe da família, às condições de moradia, à posse de utensílios domésticos, automóveis e ao número
de empregados domésticos(29), observou-se que 22% dos escolares foram categorizados em menor nível socioeconômico, 27%
em maior nível e 51% em níveis intermediários. Com relação aos
critérios de classificação de maturação sexual sugeridos por Tanner(30), 10% das moças analisadas apresentavam desenvolvimento mamário equivalente ao estágio III, 61% ao estágio IV e 29%
ao estágio V. Entre os rapazes, 49% se encontravam no estágio IV
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de desenvolvimento de pilosidade pubiana e os 51% restantes,
no estágio V.
No campo antropométrico foram realizadas medidas de estatura e peso corporal, a partir das padronizações sugeridas por Gordon et al.(31). Estabeleceu-se, também, cálculo do índice de massa
corporal (IMC) considerando a razão entre as medidas do peso
corporal e do quadrado da estatura (kg /m2).
As dosagens dos lipídeos-lipoproteínas plasmáticos foram realizadas mediante coleta de amostras de 10ml de sangue venoso
na prega do cotovelo, após período de 10-12h em jejum, entre
7:00 e 8:00h da manhã. O soro foi imediatamente separado por
centrifugação, sendo determinados os teores de triglicerídeos (TG),
colesterol total (CT) e frações, lipoproteínas de baixa densidade
(LDL-C) e de alta densidade (HDL-C). Determinou-se o CT pelo
método enzimático colesterol oxidase /peroxidase em aparelho espectofotômetro. O HDL-C foi medido pelo método reativo precipitante e o LDL-C foi calculado pela fórmula de Friedewald et al.(32).
Os TG foram determinados pelo método enzimático glicerol. Além
dos valores absolutos de cada componente plasmático, consideraram-se as razões CT /HDL-C e LDL-C /HDL-C. Os valores de referência empregados para definir um perfil lipídico-lipoprotéico de
risco aterogênico acompanharam proposta apresentada para adolescentes mediante as III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias(33): TG ≥ 130mg/dl, CT ≥ 200mg /dl, LDL-C ≥ 130mg /dl e HDLC ≤ 35mg/dl.
Para estimar os níveis de prática da atividade física utilizou-se
do instrumento retrospectivo de auto-recordação das atividades
diárias, preconizado por Bouchard et al.(34). Nesse caso, as atividades do cotidiano são classificadas em um continuum envolvendo
nove categorias, de acordo com estimativas quanto ao custo calórico médio das atividades realizadas por humanos: (1) repouso na
cama; (2) atividades realizadas em posição sentada; (3) atividades
leves realizadas em posição de pé; (4) atividades que exigem caminhadas leves (< 4km /hora); (5) trabalho manual leve; (6) atividades de lazer ativo e prática de esportes recreativos; (7) trabalho
manual em ritmo moderado; (8) atividades de lazer ativo e prática
de esportes de intensidade moderada; e (9) trabalho manual intenso e prática de esportes competitivos. Pela sua praticidade,
inocuidade e facilidade de interpretação, o presente instrumento
vem sendo amplamente aceito e utilizado em outros estudos envolvendo populações jovens(25,35-38).
O instrumento retrospectivo foi preenchido pelos próprios adolescentes em quatro dias da mesma semana, dois no meio (entre
segunda e sexta-feira) e dois no final de semana (sábado e domingo). Para efeito de cálculo, utilizou-se média ponderada envolvendo os dois dias do meio e do final de semana. Para sua administração, o dia foi dividido em 96 períodos de 15 minutos cada. Os
participantes do estudo receberam instruções e recomendações
no sentido de identificar o tipo de atividade, classificada entre as
categorias 1 e 9, realizada em cada período de 15 minutos, durante as 24 horas do dia. Lista de atividades características do cotidiano, exemplificando atividades contempladas nas diferentes categorias, foi apresentada aos adolescentes na tentativa de facilitar
o preenchimento do instrumento. Ainda, os participantes do estudo foram instruídos a realizar anotações adicionais, caso alguma
atividade realizada não estava sendo contemplada na lista especificamente elaborada para essa finalidade.
De posse dessas informações, estabeleceu-se o tempo despendido por cada participante do estudo nas diferentes categorias
de atividade física. Considerou-se o tempo despendido nas categorias 6 a 9 (custo energético médio ≥ 4,8 Mets) como indicador
de atividade física de moderada a vigorosa intensidades (AFMV).
O tempo despendido nas categorias 3 a 5 (custo energético médio entre 2,3 e 3,3 Mets), como indicador de atividade física de
baixa intensidade (AFBA); e nas categorias 1 e 2 (custo energético
médio ≤ 1,5 Mets), como indicador de inatividade física (INAF).
Adicionalmente, com base nas referências calóricas sugeridas
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pelos idealizadores do instrumento de medida utilizado(34), recorreu-se às estimativas do dispêndio energético por quilograma de
peso corporal das atividades realizadas durante o dia (kcal/ kg /dia)
como indicador da prática habitual de atividade física (DEdiário). Esse
procedimento foi validado para utilização em adolescentes diante
da técnica critério água duplamente marcada. A diferença média
do DEdiário entre os dois métodos foi de 1,2%, com um coeficiente
de variação de 15%(39).
O tratamento estatístico das informações foi realizado mediante o pacote computadorizado Statistical Package for the Social
Science (SPSS), versão 13.0. Em um primeiro momento, a amostra foi estratificada em três grupos de prática habitual de atividade
física de acordo com pontos de corte específicos por sexo e DEdiário.
O grupo dos menos ativos fisicamente reuniu aqueles adolescentes que apresentavam DEdiário abaixo do percentil 25 (≤ 35,1 e ≤
35,2kcal / kg /dia entre as moças e os rapazes, respectivamente).
Adolescentes entre os percentis 25 e 75 do DEdiário (35,2-37,7 e
35,3-39,5kcal/ kg /dia entre as moças e os rapazes, respectivamente) foram considerados como moderadamente ativos fisicamente; e aqueles adolescentes acima do percentil 75 do DEdiário (≥ 37,8
e ≥ 39,6kcal / kg /dia entre as moças e os rapazes, respectivamente) foram considerados como os mais ativos fisicamente. Na seqüência, para análise das variáveis antropométricas e de prática
habitual de atividade física selecionadas no estudo, recorreu-se
aos procedimentos da análise de variância. As comparações entre
os valores equivalentes aos lipídeos-lipoproteínas plasmáticos dos
adolescentes categorizados em cada um dos três estratos de prática habitual de atividade física (menos ativos, moderadamente
ativos e mais ativos) foram realizadas mediante análise de co-variância. Na tentativa de controlar os efeitos adicionais quanto ao
sobrepeso no impacto da atividade física sobre o perfil lipídicolipoprotéico, os valores de IMC foram considerados como co-variáveis na análise estatística. Valores de odds ratio (OR), estabelecidos por intermédio da análise de regressão logística binária,
também controlando os valores de IMC, foram utilizados para estabelecer estimativas quanto ao risco relativo de os adolescentes
apresentarem perfil lipídico-lipoprotéico de risco aterogênico em
função da categorização em estratos decrescentes de prática habitual de atividade física. Adotou-se intervalo de confiança de 95%.

estrato das moderadamente ativas em relação às menos ativas.
Os valores observados quanto ao CT, ao LDL-C, ao TG e às razões
CT /HDL-C e LDL-C /HDL-C não apresentam diferenças estatísticas entre os três estratos de prática habitual de atividade física.

TABELA 1
Valores de média, desvio-padrão e estatística F quanto
às informações antropométricas e de prática habitual
de atividade física dos sujeitos analisados no estudo
Menos
ativos
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Mais
ativos

p<F

Moças
n
57
135
54
Idade (anos)
16,64 ± 0,83
16,64 ± 0,90
16,63 ± 1,00
Estatura (cm)
163,88 ± 7,260
162,72 ± 5,410
162,97 ± 6,770
Peso corporal (kg)
56,79 ± 9,16
56,65 ± 8,16
054,86 ± 10,07
IMC (kg /m2)
21,12 ± 2,60
21,37 ± 2,73
20,59 ± 3,23
INAF (min /dia)
1.303,17 ± 42,340 1.200,17 ± 59,250 1.054,58 ± 68,370
AFBA (min /dia)
136,25 ± 33,12
218,44 ± 46,08
338,40 ± 71,21
AFMV (min /dia)
00,47 ± 3,23
23,07 ± 9,20
048,29 ± 14,29
DEdiário (kcal/kg/dia)
34,15 ± 0,80
36,35 ± 0,88
39,85 ± 0,92

ns
ns
ns
ns
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Rapazes
n
51
102
53
Idade (anos)
16,42 ± 0,85
16,50 ± 0,90
16,68 ± 0,75
Estatura (cm)
174,48 ± 5,640
173,39 ± 0,670
174,72 ± 7,460
Peso corporal (kg)
066,74 ± 12,24
064,52 ± 10,28
064,40 ± 10,39
IMC (kg /m2)
21,88 ± 3,84
21,45 ± 2,93
21,06 ± 2,81
INAF (min /dia)
1.328,35 ± 41,510 1.196,03 ± 87,410 1.096,16 ± 96,090
AFBA (min /dia)
107,19 ± 40,34
220,19 ± 43,24
246,34 ± 47,08
AFMV (min /dia)
05,27 ± 9,13
025,29 ± 12,54
098,17 ± 39,05
DEdiário (kcal/kg/dia)
34,08 ± 0,79
37,23 ± 1,28
42,25 ± 2,36

ns
ns
ns
ns
0,000
0,000
0,000
0,000

IMC: índice de massa corporal; INAF: inatividade física; AFBA: atividade física de baixa intensidade; AFMV: atividade física de moderada a vigorosa intensidades; DEdiário: prática habitual de atividade física.

TABELA 2
Informações estatísticas equivalentes à análise de co-variância,
controlando as informações associadas ao IMC, quanto às
concentrações de lipídeos-lipoproteínas plasmáticos de
acordo com a prática habitual de atividade física
Menos
ativos

RESULTADOS
Informações estatísticas com relação às variáveis antropométricas e de prática habitual de atividade física encontram-se na
tabela 1. Os pontos de corte equivalentes aos percentis 25 e 75
do DEdiário são menores entre as moças, sugerindo os rapazes como
sendo habitualmente mais ativos. Em ambos os sexos, eventuais
diferenças observadas quando à idade, à estatura, ao peso corporal e ao IMC dos adolescentes reunidos nos três estratos de prática habitual de atividade física não são apontadas em linguagem
estatística. No entanto, como esperado, o tempo médio despendido nas categorias de prática de atividade física AFBA, AFMV e o
DEdiário apresentam diferenças estatisticamente significantes (p <
0,000) favoráveis às moças e aos rapazes mais ativos fisicamente. O tempo médio de INAF é significativamente mais elevado
entre os adolescentes menos ativos fisicamente (p < 0,000).
Resultados equivalentes à análise de co-variância, controlando
estatisticamente as informações associadas ao IMC, são mostrados na tabela 2. As concentrações plasmáticas de HDL-C (p =
0,009 e p = 0,010 para moças e rapazes, respectivamente) dos
adolescentes analisados no estudo apresentam diferenças de acordo com os estratos crescentes de prática habitual de atividade
física; porém, o comportamento de variação dos valores observados é diferente nos dois sexos. Enquanto nos rapazes as diferenças mais acentuadas são constatadas entre os estratos dos mais
ativos em comparação com seus pares moderadamente ativos e
menos ativos, nas moças esse fenômeno é observado entre o

Moderadamente
ativos

Moderadamente
ativos

Mais
ativos

p<F

137,97 ± 23,440
56,94 ± 14,04
74,48 ± 22,13
77,90 ± 33,86
2,58 ± 0,57
1,34 ± 0,52

ns
0,009
ns
ns
ns
ns

128,67 ± 21,750
55,00 ± 7,270
65,17 ± 18,62
78,54 ± 39,09
2,39 ± 0,64
1,23 ± 0,54

ns
0,010
ns
ns
ns
ns

Moças
CT (mg /dl)
HDL-C (mg /dl)
LDL-C (mg /dl)
TG (mg /dl)
CT /HDL-C
LDL-C/HDL-C

153,03 ± 26,510
41,32 ± 11,05
84,68 ± 27,20
87,44 ± 28,63
3,46 ± 0,80
1,96 ± 0,62

CT (mg /dl)
HDL-C (mg /dl)
LDL-C (mg /dl)
TG (mg /dl)
CT /HDL-C
LDL-C/HDL-C

142,69 ± 18,520
38,45 ± 7,290
76,66 ± 17,93
87,48 ± 37,74
3,73 ± 0,82
2,02 ± 0,65

144,92 ± 21,660
52,04 ± 11,94
76,05 ± 20,40
84,60 ± 39,17
2,84 ± 0,67
1,51 ± 0,49

Rapazes
135,17 ± 25,880
45,21 ± 6,090
71,05 ± 23,25
81,71 ± 36,65
3,06 ± 0,74
1,60 ± 0,55

CT: colesterol total: HDL-C: lipoproteínas de alta densidade; LDL-C: lipoproteínas de baixa densidade; TG: triglicerídeos; CT /HDL-C: razão entre colesterol total e lipoproteínas de alta densidade;
LDL-C /HDL-C: razão entre lipoproteínas de baixa e alta densidades.

A tabela 3 mostra as dimensões de OR acompanhadas dos intervalos de confiança de 95% equivalentes ao risco relativo de os
adolescentes analisados no estudo apresentarem perfil lipídicolipoprotéico de risco aterogênico em função da classificação em
estratos de prática habitual de atividade física. Os resultados da
análise de regressão logística indicam que as dimensões das ORs
para dislipoproteinemia são mais elevadas nas moças e entre os
adolescentes de menor prática habitual de atividade física quando
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comparados com os demais grupos. No entanto, na presente casuística, somente no caso do HDL-C os adolescentes com menor
DEdiário demonstram risco relativo estatisticamente significante mais
elevado de apresentar teores comprometedores em comparação
com seus pares de maior DEdiário (moças – OR = 2,18; 95% IC
1,31-3,11; rapazes – OR = 1,96; 95% IC 1,26-2,75). Nos três outros componentes plasmáticos (CT, LDL-C e TG) verifica-se que
os valores de ORs encontrados não são relevantes em linguagem
estatística.
TABELA 3
Valores de odds ratio e intervalo de confiança de 95% entre
pontos de corte de lipídeos-lipoproteínas plasmáticos e
indicadores de prática habitual de atividade física
Moças

Rapazes

Mais ativos
Moderadamente ativos
Menos ativos

1,00
1,21 (0,60-1,86)
1,65 (0,95-2,40)

1,00
1,28 (0,68-1,93)
1,47 (0,81-2,16)

HDL-C
Mais ativos
Moderadamente ativos
Menos ativos

1,00
1,42 (0,75-2,19)
2,18 (1,31-3,11)

1,00
1,37 (0,69-2,17)
1,96 (1,26-2,75)

LDL-C
Mais ativos
Moderadamente ativos
Menos ativos

1,00
1,28 (0,87-1,71)
1,67 (0,99-2,44)

1,00
1,34 (0,65-2,07)
1,53 (0,82-2,25)

1,00
1,39 (0,79-2,04)
1,62 (0,96-2,48)

1,00
1,27 (0,67-1,92)
1,51 (0,87-2,19)

CT

TG
Mais ativos
Moderadamente ativos
Menos ativos

CT: colesterol total: HDL-C: lipoproteínas de alta densidade; LDL-C: lipoproteínas de baixa densidade; TG: triglicerídeos.

DISCUSSÃO
O principal achado do presente estudo revelou que, em adolescentes, elevados DEdiário, induzidos pela prática habitual de atividade física, estão associados às maiores concentrações séricas de
HDL-C. Além do que, o DEdiário e os mais elevados teores de HDLC apresentam comportamento específico em cada sexo. Os ORs
também indicaram risco significativamente maior de encontrar
valores de HDL-C de risco aterogênico no grupo dos adolescentes
menos ativos comparados com seus pares reunidos no grupo dos
mais ativos fisicamente. As associações observadas entre o DEdiário
e os demais componentes plasmáticos de lipideos-lipoproteínas
tratados no presente estudo foram fracas e inconsistentes. Confirmando expectativas encontradas na literatura, os resultados aqui
observados coincidem com dados disponibilizados por estudos
realizados anteriormente, envolvendo outros indicadores de medida direcionados à monitoração da atividade física(16-25).
Por vezes, tenta-se atribuir as modificações no perfil lipídicolipoprotéico plasmático dos adolescentes às concomitantes alterações em seu peso corporal(17,25). Nesse particular, no presente
estudo os valores de IMC foram controlados estatisticamente
mediante a análise de co-variância. Nesse caso, mesmo na ausência de participação dos valores de IMC, os resultados encontrados
mostraram que os adolescentes pertencentes ao estrato de maior
DEdiário apresentaram valores significativamente mais elevados de
HDL-C comparados com os seus pares pertencentes ao estrato
de menor DEdiário.
Em estudos envolvendo adultos, comprova-se que um estilo
de vida menos ativo fisicamente é um comportamento de risco
claramente identificado com valores alterados de lipídeos-lipoproteínas plasmáticos(40-43); contudo, essa associação não se tem confirmado com o mesmo potencial em populações jovens, o que
vem intrigando os estudiosos da área.
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As justificativas que possivelmente possam explicar as diferenças observadas na magnitude das associações entre atividade física e concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas de adultos e de adolescentes ainda permanecem no campo especulativo.
No entanto, menor capacidade discriminatória referente ao nível
de prática habitual de atividade física e ao perfil lipídico-lipoprotéico dos adolescentes em comparação com os dos adultos merece
destaque, além de implicações relacionadas ao processo de maturação biológica.
O fato de os adolescentes naturalmente serem mais ativos fisicamente em seu cotidiano comparados com os adultos vem-se
constituindo em uma argumentação bastante utilizada por alguns
pesquisadores(16-17,19), uma vez que as eventuais variações nos teores plasmáticos de lipídeos-lipoproteínas diante de um mais elevado nível de prática habitual de atividade física não apresentam a
mesma sensibilidade que em adultos. No entanto, baseando-se
nos resultados encontrados no presente estudo, essa hipótese
deverá ser rejeitada, considerando que o tempo despendido pelos adolescentes mais ativos em AFMV foi significativamente mais
elevado que o de seus pares moderadamente ativos e menos ativos fisicamente. Ilustrando a situação, o tempo médio despendido em AFMV (≥ 4,8 Mets) pelos rapazes considerados como os
mais ativos fisicamente foi de 98,17 minutos/dia; ou seja, mais
elevado que os 30-60 minutos diários recomendados para os adolescentes pelos órgãos de saúde pública(44,45), o que não foi o caso
dos rapazes considerados como moderadamente ativos (25,29
minutos/dia) e menos ativos (5,27 minutos /dia). Entre as moças,
aquelas consideradas como as mais ativas despenderam um tempo médio em AFMV de 48,29 minutos/dia, enquanto as menos
ativas, em média, permaneceram tão-somente 0,47 minuto/dia
nessa categoria de atividade física. Portanto, tanto os adolescentes mais ativos como os menos ativos no espectro da prática habitual de atividade física e do DEdiário foram representados na amostra selecionada para o estudo.
Outra tentativa de justificativa que talvez possa, em parte, explicar as diferenças observadas entre a magnitude das associações atividade física-concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas de adultos e de adolescentes está relacionada às
menores variações encontradas nas concentrações de lipídeoslipoproteínas dos sujeitos mais jovens. A expectativa é de que a
proporção de adolescentes que venham a apresentar valores alterados de lipídeos-lipoproteínas plasmáticos é significativamente
menor que a de adultos; logo, o impacto da prática habitual de
atividade física nos teores de lipídeos-lipoproteínas plasmáticos
deverá ser, a princípio, menor, por conta de suas dimensões já se
encontrarem próximas dos valores saudáveis.
Por outro lado, possivelmente, a justificativa mais plausível para
atender as diferenças observadas entre a magnitude das associações atividade física-concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas de adultos e de adolescentes possa estar relacionada
ao fato de as adaptações metabólicas vinculadas ao controle das
concentrações dos lipídeos-lipoproteínas plasmáticos diante da realização de esforços físicos resultarem de complexas interações
envolvendo hormônios, enzimas e receptores e, portanto, ocorrerem de maneira particular no organismo jovem, diferentemente
do adulto(46). Nessa perspectiva, em tese, assume-se que as associações significativas observadas em adultos possam ser não-causais, havendo, portanto, a participação de efeitos adicionais de
outras variáveis metabólicas não-identificadas afetando o impacto
da prática de atividade física nas concentrações plasmáticas de
lipídeos-lipoproteínas, o que ainda não é aparente nos adolescentes por não estarem totalmente maturados biologicamente. Isso,
provavelmente, venha a sugerir a concepção de que as repercussões quanto à menor prática habitual de atividade física nas concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas possam levar algum tempo para ser identificadas.
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Informações inéditas para a área do conhecimento apresentadas no presente estudo estão relacionadas ao impacto do DEdiário,
indicador fortemente aceito quanto à prática habitual de atividade
física(16,25,34,39), no perfil lipídico-lipoprotéico de risco aterogênico,
estabelecido mediante pontos de corte clinicamente relevantes
para adolescentes(33). Ao utilizar um delineamento estatístico convencional direcionado a identificar associações entre atividade física e concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas, como
é o caso dos coeficientes de correlação, é possível identificar que
alguns sujeitos mais ativos fisicamente podem apresentar dislipoproteinemias e, pelo contrário, alguns sujeitos menos ativos fisicamente podem apresentar um perfil lipídico-lipoprotéico desejável. Em vista disso, para estimar o risco relativo de os adolescentes
classificados em estratos decrescentes de DEdiário apresentarem
concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas comprometedoras foi empregada a análise de regressão logística binária. Em
linhas gerais, mediante as dimensões dos valores de ORs, constatou-se maior risco relativo de os adolescentes apresentarem um
perfil lipídico-lipoprotéico de risco aterogênico com a diminuição
no DEdiário. No entanto, devido à amplitude dos intervalos de confiança equivalentes aos valores calculados de ORs, somente as
moças e os rapazes com menor DEdiário (≤ 35,1 e ≤ 35,2kcal /kg/dia,
respectivamente) demonstraram risco relativo significativo em linguagem estatística de aproximadamente duas vezes mais (moças
– OR = 2,18; 95% IC 1,31-3,11; rapazes – OR = 1,96; 95% IC 1,262,75) de apresentar valores de HDL-C ≤ 35mg/dl comparados com
moças e rapazes com maior DEdiário (≥ 37,8 entre os rapazes e ≥
39,6kcal/ kg /dia entre as moças).
Os resultados do presente estudo deverão ser interpretados
diante de algumas limitações. Primeira, as informações quanto à
prática habitual de atividade física e ao DEdiário foram obtidas me-

diante instrumento retrospectivo de auto-recordação das atividades diárias, preenchido pelos próprios adolescentes. Embora as
indicações de validade e reprodutibilidade do instrumento estejam disponíveis e atendam aos critérios de aceitação propostos(39),
outras medidas relacionadas à atividade física e ao DEdiário, como é
o caso dos acelerômetros, poderão oferecer resultados mais robustos e conclusivos. Segunda, os hábitos alimentares dos adolescentes analisados no estudo não foram considerados e a maior
ingestão de alimentos ricos em gorduras total e saturada pode
interferir nas concentrações plasmáticas de lipídeos-lipoproteínas(28,47-48), o mesmo ocorrendo com relação ao uso de tabaco(28,4950)
. Também, o delineamento amostral empregado, envolvendo
seleção não-aleatória dos sujeitos e com características sociais,
econômicas e culturais próprias, poderá fragilizar a validade externa do estudo e dificultar a generalização de seus resultados.
Em conclusão, os resultados encontrados sugerem que um mais
elevado DEdiário está associado às concentrações de HDL-C também mais altas em adolescentes de ambos os sexos. A despeito
das dificuldades de obter indicadores confiáveis quanto à prática
habitual de atividade física em populações jovens, sobretudo no
que se refere ao dispêndio energético das atividades do cotidiano,
melhor entendimento quanto à complexa relação de dose-resposta entre atividade física e concentrações plasmáticas de lipídeoslipoproteínas é importante para proposição de recomendações de
prática de atividade física direcionadas à prevenção de dislipoproteinemias no jovem e futuramente em idades adultas.

Todos os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.
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