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RESUMO 

Introdução: Doenças crônicas são líderes em causas de incapacidade e mortalidade no mundo 

e há vestígios de seu desenvolvimento já na infância e adolescência. O excesso de peso durante 

esse período é considerado o grande fator de risco para o desenvolvimento de fatores de risco 

cardiometabólico. Por outro lado, há aqueles que sugerem que atingir bons níveis de aptidão 

cardiorrespiratória (APCR) pode atenuar os efeitos deletérios associados ao excesso de peso. 

Objetivo: Verificar o papel mediador exercido pela APCR e pela adiposidade corporal, de 

maneira separada, na possível associação com o escore contínuo de risco cardiometabólico 

(ERM) em escolares acompanhados durante um período longitudinal de três anos. Artigo 1: 

Objetivos: (01) Analisar a estabilidade de fatores de risco cardiometabólico e do ERM em 

crianças e adolescentes após um acompanhamento de três anos; (02) Verificar as chances de 

permanecer em maior risco (medido pelo ERM) após um acompanhamento de três anos. 

Método: Estudo longitudinal observacional que incluiu 354 crianças e adolescentes (155 

meninos; 43,8%) que tinham entre 7 e 12 anos no início do estudo. Um ERM foi calculado por 

meio da soma de escores Z de circunferência da cintura, glicose, pressão arterial sistólica, 

triglicerídeos e razão entre colesterol total e colesterol de alta densidade divididos por cinco. 

Um segundo ERM foi calculado incluindo o escore Z de APCR (consumo máximo de oxigênio 

[VO2máx]; invertido), porém dividido por seis. Coeficientes de estabilidade (r) para os fatores 

de risco cardiometabólico e os ERMs foram calculados por meio do teste de correlação de 

Spearman. Além disso, razões de chances de estar em maior risco após três anos e intervalos 

de confiança (IC) de 95% foram calculadas de acordo com os níveis de risco cardiometabólico, 

APCR e adiposidade do início do estudo. Resultados: A APCR e os parâmetros 

antropométricos de adiposidade (circunferência da cintura, índice de massa corporal [IMC] e 

soma de dobras cutâneas) apresentaram alta estabilidade (r≥0,662), enquanto que outros fatores 

de risco cardiometabólico apresentaram baixa a moderada estabilidade (0,100≤r≤0,571). A 

estabilidade dos ERMs foi moderada (r≥0,508 sem VO2máx; r≥0,588 com VO2máx). Participantes 

no grupo de risco menos favorável no início do estudo apresentaram 3,81 (IC95%: 2,40 a 6,05) 

e 4,64 (IC95%: 2,85 a 7,56) mais chances do que o esperado de permanecer nos grupos de risco 

após três anos (sem e com VO2máx, respectivamente). Além disso, participantes em risco e com 

os piores níveis de parâmetros antropométricos ou APCR no início do estudo apresentaram, 

pelo menos, 4,00 vezes mais chances do que o esperado de estarem nos grupos de risco após 

três anos. Conclusão: APCR e parâmetros antropométricos de adiposidade apresentaram alta 

estabilidade. Além disso, participantes com os piores níveis de APCR e adiposidade 

apresentaram maiores chances de permanecer em risco após um acompanhamento de três anos. 

Artigo 2: Objetivos: (01) Verificar se a APCR e a adiposidade no início do estudo estão 

associadas com o ERM no segundo período de avaliação; (02) Verificar o papel mediador 

exercido pela APCR e pela adiposidade, de maneira separada, na possível associação com o 

ERM em escolares acompanhados durante um período longitudinal de três anos. Método: 

Estudo longitudinal observacional que incluiu 420 crianças e adolescentes (184 meninos; 

43,8%) que tinham entre 7 e 15 anos no início do estudo. Em ambos os períodos, foram 

avaliados o IMC e a APCR, essa usando um teste indireto submáximo com subsequente 

conversão de metros percorridos pelo participante durante o teste para VO2máx. Um ERM foi 

calculado por meio da soma de escores Z de glicose, pressão arterial sistólica, triglicerídeos e 

razão entre colesterol total e colesterol de alta densidade divididos por quatro. Análises de 

mediação avaliaram o papel mediador do IMC na relação entre o VO2máx e o ERM e o papel 

mediador do VO2máx na relação entre o IMC e o ERM. Resultados: A APCR e o IMC do início 

do estudo foram associados, direta e indiretamente, com o ERM no segundo período de 

avaliação. Ainda, 59,3% da associação entre APCR e o ERM foi explicada pelo papel mediador 

do IMC, enquanto que 24,6% da associação entre IMC e o ERM foi explicada pelo papel 

mediador da APCR. Conclusão: A APCR e o IMC apresentam relação longitudinal recíproca, 
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atuando também como mediadores nas relações com o perfil de risco cardiometabólico. 

Conclusões Gerais: Tanto a APCR quanto o nível de adiposidade devem ser considerados para 

melhorar o perfil de saúde cardiometabólico na infância, adolescência e mais tarde durante a 

vida adulta. Futuros estudos de intervenção que objetivam melhorar o perfil de saúde 

cardiometabólico de crianças e adolescentes devem levar em consideração essa possível cadeia 

causal mútua entre APCR e adiposidade em relação ao risco cardiometabólico. 

Palavras-chave: Aptidão física; Doença crônica; Obesidade; Síndrome metabólica.  
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic diseases are the leading cause of disability and mortality in the world 

and there is evidence supporting that its development starts during childhood and adolescence. 

The excess weight may be a great risk factor for developing cardiometabolic risk factors. 

Conversely, there are those who suggest that a better cardiorespiratory fitness (CRF) level can 

attenuate adverse outcomes associated with excess weight. Objective: To evaluate the separate 

mediating roles of CRF and adiposity in the possible association with clustered cardiometabolic 

risk score (cMetS) across a 3-year time span. Manuscript 1: Objectives: (01) To analyze the 

tracking of cardiometabolic risk factors and cMetS in children and adolescents across a 3-year 

time span; (02) To verify the odds of staying at higher risk (measured by the cMetS) across a 

3-year time span. Method: Observational longitudinal study that included 354 (155 boys; 

43.8%) children and adolescents, 7-12 years of age at baseline. A cMetS was calculated by 

summing the waist circumference, glucose, systolic blood pressure, triglycerides, and the total 

cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol ratio Z-scores divided by five. A second 

cMetS was calculated including CRF (peak oxygen uptake [VO2peak]; inverted) Z-score, but 

divided by six. Tracking coefficients (r) for cardiometabolic risk factors and the cMetS were 

calculated using the Spearman correlation test. Additionally, odds ratios of being at higher risk 

at follow-up and 95% confidence intervals (CI) according to baseline levels of cMetS, CRF, 

and adiposity were calculated. Results: CRF and adiposity anthropometric parameters (waist 

circumference, body mass index [BMI], and sum of skinfolds) presented high tracking 

(r≥0.662), whereas the other cardiometabolic parameters exhibited low-to-moderate tracking 

(0.100≤r≤0.571). Tracking was moderate for the cMetS (r≥0.508 without VO2peak; r≥0.588 with 

VO2peak). Participants in the higher clustered risk group (less favorable) at baseline presented 

3.81 (95% CI: 2.40 to 6.05) and 4.64 (95% CI: 2.85 to 7.56) times higher chance of remaining 

in the higher risk group three years later (without and with VO2peak in the score, respectively). 

Moreover, participants at risk and in the worst profile regarding anthropometrics or CRF at 

baseline presented at least 4.00 times higher chance of being in the higher clustered risk group 

three years later. Conclusion: CRF and adiposity anthropometric parameters presented high 

tracking. Further, participants with less favorable CRF and adiposity had an increased risk of 

presenting higher clustered cardiometabolic risk after three years of follow-up. Manuscript 2: 

Objectives: (01) To evaluate if CRF and adiposity at baseline are associated with the 

cardiometabolic risk at follow-up; (02) To evaluate the separate mediating roles of CRF and 

adiposity in the possible association with cMetS. Method: Observational longitudinal study 

that included 420 (184 boys; 43.8%) children and adolescents, 7-15 years of age at baseline. 

BMI and CRF were evaluated, the later using an indirect submaximal exercise test, assessed in 

meters, with subsequent conversion into VO2peak. A cMetS was calculated by summing the 

glucose, systolic blood pressure, triglycerides, and the total cholesterol and high-density 

lipoprotein cholesterol ratio Z-scores divided by four. Mediations analyses evaluated the role 

of BMI in the association between CRF and cMetS, and whether CRF mediated the association 

between BMI and cMetS. Results: CRF and BMI at baseline were longitudinally associated, 

either directly or indirectly, with the cMetS at follow-up. also, 59.3% of the association between 

CRF and cMetS was explained via the mediation role of BMI, whereas, 24.6% of the association 

between BMI and cMetS was explained via the mediation role of CRF. Conclusion: CRF and 

BMI present a reciprocal longitudinal relationship, also acting as mediators in the relationships 

with cardiometabolic risk profile. Final considerations: Both CRF and adiposity should be 

considered to improve the cardiometabolic health profile in childhood, adolescence, and later 

in life. Future intervention studies aiming at decreasing the cardiometabolic risk profile in 

children and adolescents need to account for this possible mutual causal chain between CRF 

and adiposity in relation to the cardiometabolic risk profile. 

Key-words: Chronic disease; Metabolic syndrome; Obesity; Physical fitness. 



 

8 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

ARTIGO I  

Figure 1. Population and sample design…………………………………………………. 28 

Figure 2. Maintenance of the clustered cardiometabolic risk score (without and with 

cardiorespiratory fitness) classification group from baseline to the follow-up…………... 35 

  

ARTIGO II  

Figure 1. Flow chart showing the population and sampling design.................................... 52 

Figure 2. Statistical multiple model diagram of the body mass index mediator role in the 

association between VO2peak and clustered cardiometabolic risk score……...................... 56 

Figure 3. Statistical multiple model diagram of the VO2peak mediator role in the 

association between body mass index and clustered cardiometabolic risk score………… 57 

 

 

  



 

9 
 

LISTA DE TABELAS 

 

ARTIGO I  

Table 1. Descriptive sample characteristics……...………………………………………. 31 

Table 2. Tracking coefficients of the clustered cardiometabolic risk score and the risk 

factors for all participants stratified by sex and by sex and age groups…………………... 34 

Table 3. Odds ratio of the clustered cardiometabolic risk score classification (without 

and with cardiorespiratory fitness) from baseline to follow-up for all participants (Table 

3A), and for those who had a higher risk at baseline specifically according to their levels 

of adiposity and cardiorespiratory fitness at baseline (Table 3B)………….…………….. 37 

Supplementary Table 1. Drop-out analysis from baseline to follow-up………………….. 47 

  

ARTIGO II  

Table 1. Descriptive sample characteristics........................................................................ 55 

Supplementary Table 1. Drop-out analysis from baseline to follow-up………………….. 65 

 

 

  



 

10 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BMI Body mass index Índice de massa corporal 

CEP - 
Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos 

CFI Comparative fit index Índice de ajuste comparativo 

CI Confidence interval Intervalo de confiança 

cMetS Clustered cardiometabolic risk score 
Escore contínuo de risco 

cardiometabólico 

CRF Cardiorespiratory fitness Aptidão cardiorrespiratória 

DBP Diastolic blood pressure Pressão arterial diastólica 

HDL-C High-density lipoprotein cholesterol Colesterol de alta densidade 

LDL-C Low-density lipoprotein cholesterol Colesterol de baixa densidade 

OR Odds ratio Razão de chances 

RMSEA Root mean square error of approximation 
Raiz quadrada média do erro 

de aproximação 

SBP Systolic blood pressure Pressão arterial sistólica 

SD Standard deviation Desvio-padrão 

SEE Standard error of the estimate Erro padrão de estimativa 

SPSS 
Statistical package for the Social 

Sciences 
- 

S3SF Sum of three skinfolds Soma de três dobras cutâneas 

TC Total cholesterol Colesterol total 

TC/HDL-C 
Total cholesterol and high-density 

lipoprotein ratio 

Razão entre colesterol total e 

colesterol de alta densidade 

TG Triglycerides Triglicerídeos 

T0 Baseline Início do estudo 

T1 Follow-up Acompanhamento 

UNISC University of Santa Cruz do Sul 
Universidade de Santa Cruz 

do Sul 

VO2peak Peak oxygen uptake 
Consumo máximo de 

oxigênio 

WC Waist circumference Circunferência da cintura 

 



 

11 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO.......................................................................................................... 12 

  

CAPÍTULO I  

INTRODUÇÃO, MARCO TEÓRICO E OBJETIVOS............................................... 13 

  

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................. 14 

2. PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE O PAPEL DA APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA E DA ADIPOSIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE 

RISCO CARDIOMETABÓLICO..................................................................................... 16 

3. OBJETIVOS.................................................................................................................. 22 

  

CAPÍTULO II  

ARTIGO I – Tracking of cardiometabolic risk in a Brazilian schoolchildren 

cohort: a 3-year longitudinal study................................................................................. 24 

ARTIGO II – The longitudinal association of cardiorespiratory fitness and 

adiposity with clustered cardiometabolic risk: a mediation analysis........................... 48 

  

CAPÍTULO III  

CONCLUSÕES GERAIS............................................................................................... 66 

  

CAPÍTULO IV  

NOTA À IMPRENSA..................................................................................................... 68 

  

CAPÍTULO V  

RELATÓRIO DE CAMPO............................................................................................ 70 

  

REFERÊNCIAS............................................................................................................... 74 

  

ANEXOS........................................................................................................................... 79 

ANEXO A – Parecer do CEP/UNISC – Saúde dos Escolares – Fase II.............................. 80 

ANEXO B – Parecer do CEP/UNISC – Saúde dos Escolares – Fase III............................. 81 

ANEXO C – Carta de autorização...................................................................................... 87 

ANEXO D – Parecer do CEP/UNISC – Projeto de Pesquisa.............................................. 88 

ANEXO E – Carta de aceite do artigo I.............................................................................. 92 

 

  



 

12 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 A presente dissertação segue o regimento do Programa de Pós-Graduação em Promoção 

da Saúde – Mestrado e Doutorado – da Universidade de Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul, 

Brasil), sendo composta por cinco capítulos: 

- Capítulo I: Introdução, marco teórico e objetivos; 

- Capítulo II: Artigos I e II; 

- Capítulo III: Conclusões gerais; 

- Capítulo IV: Nota à imprensa; 

- Capítulo V: Relatório de campo. 

 

 No capítulo II são apresentados os seguintes artigos: 

 

- Artigo I: Tracking of cardiometabolic risk in a Brazilian schoolchildren cohort: a 3-year 

longitudinal study; 

- Artigo II: The longitudinal association of cardiorespiratory fitness and adiposity with 

clustered cardiometabolic risk: a mediation analysis. 

 

 O artigo I compreende as páginas 25 até 47, enquanto que o artigo II compreende as 

páginas 49 até 65. Todavia, na presente versão da dissertação disponibilizada online apenas 

serão fornecidos os resumos dos artigos de acordo com as normas da revista às quais 

foram/serão submetidos. Os artigos na íntegra podem ser visualizados, mediante solicitação 

junto ao autor (e-mail: joaofranciscocs@hotmail.com). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Doenças crônicas são líderes em causas de incapacidade e mortalidade no mundo, sendo 

que as doenças crônicas cardiovasculares são as principais causas de óbito global (WHO, 2018). 

Segundo Andersen et al. (2015), crianças e adolescentes já podem estar nos estágios iniciais do 

desenvolvimento de doenças crônicas, especialmente em função da adoção de hábitos de estilo 

de vida não saudáveis (ANDERSEN et al., 2008) que, geralmente, iniciam durante esse período 

da vida (FERNANDEZ-JIMENEZ et al., 2018). 

O aumento dos níveis de adiposidade na infância e adolescência é considerado grande 

fator de risco em jovens (FOROUZANFAR et al., 2016). Indivíduos que apresentam maiores 

níveis de adiposidade corporal tendem a desenvolver, simultaneamente, níveis desfavoráveis 

de outros fatores de risco às doenças crônicas (ANDERSEN et al., 2011; FRIEND; CRAIG; 

TURNER, 2013; KELISHADI et al., 2015; QUADROS; GORDIA; SILVA, 2017), também 

conhecidos como fatores de risco cardiometabólicos. Níveis alterados de colesterol, 

hipertensão, intolerância à glicose, além do excesso de adiposidade corporal, quando 

desenvolvidos em idade precoce, mantêm um alto grau de risco à saúde (DANIELS; PRATT; 

HAYMAN, 2011) e o agrupamento em um mesmo indivíduo pode ser considerado um sinal de 

saúde cardiometabólica desfavorável (ANDERSEN et al., 2015). 

A adoção de comportamentos de estilo de vida focados em atividades e exercícios físicos 

que melhoram os níveis de aptidão cardiorrespiratória pode colaborar na obtenção de um perfil 

cardiometabólico saudável (GARCÍA-HERMOSO et al., 2020; MINTJENS et al., 2018), uma 

vez que as evidências demonstram associações inversas entre a aptidão cardiorrespiratória e os 

fatores de risco cardiometabólicos (LANG; LAROUCHE; TREMBLAY, 2019). Logo, a 

aptidão cardiorrespiratória é considerada importante fator para o desenvolvimento saudável da 

criança e do adolescente (UTESCH et al., 2018), pois assume papel preventivo contra o 

desenvolvimento de doenças crônicas e mortalidade prematura (SOLOMON et al., 2018). 

Pesquisas substanciais foram publicadas sugerindo que o excesso de adiposidade corporal 

durante a infância e adolescência é o grande fator de risco para o desenvolvimento de fatores 

de risco cardiometabólicos durante a vida adulta (MINTJENS et al., 2018; UMER et al., 2017). 

Além disso, há evidências de que mudanças nos níveis de adiposidade durante a infância podem 

predizer o nível de agrupamento de fatores de risco cardiometabólicos durante a adolescência 

(QUADROS; GORDIA; SILVA, 2017). Por outro lado, há aqueles que sugerem que atingir 

bons níveis de aptidão cardiorrespiratória seja tão importante quanto prevenir o excesso de peso 

(KENNEDY; LAVIE; BLAIR, 2018; ORTEGA et al., 2018; RAGHUVEER et al., 2020; ROSS 
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et al., 2016). Afinal, também há evidências de que uma melhor aptidão cardiorrespiratória pode 

atenuar os efeitos deletérios dos fatores de risco cardiometabólicos associados ao excesso de 

peso (CRISTI-MONTERO et al., 2019; ORTEGA et al., 2018; STONER et al., 2020). 

Dados longitudinais são preferíveis a dados transversais para examinar associações entre 

variáveis e o papel desempenhado por determinada variável em um possível desfecho de risco 

ao longo do tempo. Apesar das evidências demonstrarem transversalmente o papel mediador 

da adiposidade na associação entre aptidão cardiorrespiratória e risco cardiometabólico 

(BAILEY et al., 2015; BRAND et al., 2020; DÍEZ-FERNÁNDEZ et al., 2014; PÉREZ-BEY et 

al., 2019) e o potencial papel da aptidão cardiorrespiratória em atenuar as consequências 

adversas dos fatores de risco cardiometabólicos associados ao excesso de peso (CRISTI-

MONTERO et al., 2019; ORTEGA et al., 2018; STONER et al., 2020), as associações indiretas 

entre aptidão cardiorrespiratória, adiposidade e risco cardiometabólico ainda precisam ser 

melhor exploradas, especialmente por meio de uma abordagem longitudinal. Afinal, é 

necessária a identificação de quais fatores de risco possuem maior influência neste contexto e 

quais devem ser visados durante a realização de intervenções para a prevenção e redução de 

desfechos prejudiciais à saúde (O’NEILL; O’DRISCOLL, 2015). 

Diante do exposto, a presente pesquisa apresenta como objetivo: verificar o papel 

mediador exercido pela aptidão cardiorrespiratória e pela adiposidade corporal, de maneira 

separada, na possível associação com o escore contínuo de risco cardiometabólico em escolares 

acompanhados durante um período longitudinal de três anos. 
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2 PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE O PAPEL DA APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA E DA ADIPOSIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE 

RISCO CARDIOMETABÓLICO 

 

 Doenças crônicas não transmissíveis são líderes em causas de incapacidade e mortalidade 

no mundo, sendo responsáveis por 71% das causas de óbito global (WHO, 2018). Dentre os 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas estão desordens e disfunções 

cardiometabólicas como níveis alterados de colesterol, hipertensão, intolerância à glicose e 

excesso de adiposidade corporal, também conhecidos como fatores de risco cardiometabólicos, 

além de hábitos comportamentais como inatividade física e baixa aptidão física (MIŠIGOJ-

DURAKOVIC et al., 2016; RUIZ et al., 2009; RUIZ; ORTEGA, 2009). 

 Normalmente, crianças e adolescentes não possuem doenças crônicas em estágios 

avançados. Porém, podem estar nos estágios iniciais (ANDERSEN et al., 2015) devido ao 

desenvolvimento de níveis desfavoráveis de fatores de risco cardiometabólicos oriundos da 

adoção de hábitos de estilo de vida não saudáveis (ANDERSEN et al., 2008) que, geralmente, 

iniciam durante esse período da vida (FERNANDEZ-JIMENEZ et al., 2018). Os fatores de 

risco cardiometabólicos, quando desenvolvidos em idade precoce, mantêm um alto grau de 

risco à saúde (DANIELS; PRATT; HAYMAN, 2011) e o seu agrupamento – isto é, níveis 

desfavoráveis de diferentes fatores de risco são encontrados concomitantemente no mesmo 

indivíduo (ANDERSEN et al., 2003) – pode ser considerado um sinal de saúde 

cardiometabólica desfavorável (ANDERSEN et al., 2015). 

 O agrupamento simultâneo de três ou mais fatores de risco cardiometabólicos é definido 

como síndrome metabólica (ALBERTI et al., 2009; KAUR, 2014), condição reconhecida 

atualmente como não restrita apenas à população adulta (VANLANCKER et al., 2017). 

Indivíduos diagnosticados com síndrome metabólica possuem maior risco de morbimortalidade 

por doenças crônicas em relação àqueles sem a síndrome (ISOMAA et al., 2001; MALIK et al., 

2004). Todavia, a aplicação de um diagnóstico de síndrome metabólica em populações 

infantojuvenis é complexo, pois existem, aproximadamente, 40 definições diferentes de 

diagnóstico (FORD; LI, 2008) e seus pontos de corte variam de estudo para estudo, não 

concordam entre si (REUTER et al., 2018) e, muitas vezes, são adaptações dos pontos de corte 

para adultos (KELISHADI, 2007). Além disso, estima-se que o uso de critérios de diagnóstico 

tradicionais em crianças e adolescentes consegue identificar apenas um décimo dos sujeitos em 

real risco para o desenvolvimento de doenças crônicas durante a vida adulta (ANDERSEN et 

al., 2015). 
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 Nessa perspectiva, o escore de risco cardiometabólico tem sido bastante utilizado em 

estudos sobre o risco cardiometabólico em crianças e adolescentes ao invés de um constructo 

específico. Enquanto que o diagnóstico tradicional de síndrome metabólica utiliza um critério 

pré-estabelecido e a soma de um número mínimo de fatores de risco dicotomizados em níveis 

favoráveis e desfavoráveis para definir a presença ou ausência da síndrome, a construção de um 

escore de risco utiliza valores contínuos padronizados dos tradicionais fatores de risco para 

verificar o risco cardiometabólico do indivíduo. Essa última abordagem, ainda, permite manter 

o máximo de informações possíveis sobre o real nível dos fatores de risco cardiometabólicos e, 

assim, obter uma melhor perspectiva sobre a síndrome metabólica em crianças e adolescentes 

e o risco de desenvolver doenças crônicas mais tarde durante a vida adulta (ANDERSEN et al., 

2015). 

 As evidências têm demonstrado que o excesso de peso corporal está associado ao 

agrupamento de fatores de risco cardiometabólico (ANDERSEN et al., 2011; FRIEND; 

CRAIG; TURNER, 2013; KELISHADI et al., 2015; QUADROS; GORDIA; SILVA, 2017) e 

que a aptidão cardiorrespiratória é um importante marcador de saúde cardiometabólica em geral 

(LANG; LAROUCHE; TREMBLAY, 2019). Reduzir os níveis de adiposidade e aumentar os 

níveis de atividades físicas simultaneamente pode exercer efeitos benéficos na saúde 

cardiometabólica (LAVIE; KOKKINOS; ORTEGA, 2017). Além disso, hábitos 

comportamentais adquiridos durante os anos inicias de vida tendem a persistir durante a vida 

adulta (CRAIGIE et al., 2011). Portanto, torna-se necessário a investigação de como esses 

parâmetros promovem melhoras nos fatores de risco e, consequentemente, como se relacionam 

ao risco cardiometabólico, buscando a prevenção e a redução de desfechos crônicos prejudiciais 

à saúde. 

 

2.1 Excesso de peso e suas consequências à saúde 

 

Nas últimas três décadas, a prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando 

constantemente em mais de 70 países, tanto em crianças e adolescentes quanto em adultos de 

ambos os sexos (BENTHAM et al., 2017; NCD-RisC, 2020). Além disso, o índice de massa 

corporal elevado foi responsável pela morte de, aproximadamente, quatro milhões de pessoas 

entre 1990 e 2015, sendo que dois terços dessas mortes foram causadas por doenças 

cardiovasculares (GBD, 2017). Em 2015, aproximadamente 107,7 milhões de crianças e 603,7 

milhões de adultos estavam diagnosticados com obesidade e, apesar da prevalência de 

obesidade ter sido maior em adultos, a taxa de aumento da obesidade infantil mostrou-se maior 
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do que a taxa de adultos (GBD, 2017). Devido ao crescimento dessas taxas e também aos riscos 

à saúde desenvolvidos a partir do aumento dessa condição na população mundial, o excesso de 

peso tornou-se um grande desafio global à saúde (NG et al., 2014), além de um importante e 

independente fator de risco para a morbidade prematura e mortalidade por doenças crônicas 

cardiovasculares (KHAN et al., 2018). 

 O excesso de peso, consequência do aumento da adiposidade geral e resultado de um 

consumo calórico maior que o gasto energético (LAVIE et al., 2016), é tratado na literatura 

como um grande problema durante a infância e adolescência (FAIENZA et al., 2016). Além 

disso, pode causar efeitos adversos à saúde geral durante esse período e ampliar os distúrbios 

metabólicos durante a vida adulta (FAIENZA et al., 2016; GÜNGÖR, 2014), uma vez que há 

grandes chances dessa condição permanecer durante a vida adulta (SIMMONDS et al., 2016; 

SINGH et al., 2008; WARD et al., 2017). 

 As consequências à saúde associadas ao aumento da adiposidade geral têm sido 

frequentemente registradas em estudos sobre o excesso de peso e os fatores de risco 

cardiometabólicos. No que se refere às populações infantojuvenis, estudos de revisão de 

literatura reúnem informações de estudos transversais que demonstraram associações 

independentes entre a maior adiposidade corporal e hipertensão, hiperglicemia e dislipidemia, 

tanto de maneira separada quanto com os fatores de risco cardiometabólicos agrupados 

(ANDERSEN et al., 2011; FRIEND; CRAIG; TURNER, 2013; KELISHADI et al., 2015; 

QUADROS; GORDIA; SILVA, 2017). Já em relação aos estudos longitudinais reportados nas 

revisões, há sugestões de uma disposição precoce para o desenvolvimento de fatores de risco 

cardiometabólicos para os seguintes indivíduos: (01) adultos que possuíam excesso de peso 

durante a juventude (UMER et al., 2017); e (02) adolescentes com excesso de peso durante a 

infância (QUADROS; GORDIA; SILVA, 2017). 

 O desenvolvimento de fatores de risco às doenças crônicas é uma consequência direta da 

epidemia de sobrepeso e obesidade dos últimos anos (CHUNG; ONUZURUIKE; MAGGE, 

2018), demonstrando que o excesso de peso infantojuvenil assume grande protagonismo como 

fator de risco nessa população (FOROUZANFAR et al., 2016), além de confirmar a dimensão 

do grande problema de saúde pública (NG et al., 2014). Torna-se clara a necessidade de avaliar 

e investir em estratégias que evitem o desenvolvimento do excesso de peso e, 

consequentemente, seus desfechos cardiometabólicos já em estágios iniciais da vida (BLOCH; 

CARDOSO; SICHIERI, 2016; ORTEGA; LAVIE; BLAIR, 2016), focando especialmente em 

mudanças ambientais e comportamentais (MCCRINDLE, 2015). 
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2.2 Benefícios dos níveis de aptidão cardiorrespiratória à saúde 

 

 A Organização Mundial da Saúde (BULL et al., 2020; CHAPUT et al., 2020) recomenda 

que atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, especialmente atividades aeróbicas, 

devem ser praticadas diariamente por crianças e adolescentes por, no mínimo, sessenta minutos 

de duração. As recomendações ainda sugerem atividades físicas de intensidade vigorosa, assim 

como exercícios físicos para o desenvolvimento muscular e fortalecimento ósseo com 

frequência de, no mínimo, três vezes por semana. Revisão de estudos que utilizaram dados do 

nível de atividade física total, mensurados objetivamente por meio de acelerômetros, indicou 

que dentre os benefícios à saúde proporcionados pela prática de exercícios físicos de crianças e 

adolescentes, estão melhoras nos níveis dos fatores de risco cardiometabólicos (POITRAS et 

al., 2016). Outros autores de revisão de literatura ainda relatam que quanto maior o nível de 

atividades e exercícios físicos, maiores serão os benefícios (CHAPUT et al., 2020; JANSSEN; 

LEBLANC, 2010). 

 As evidências demonstram que a atividade e o exercício físico são importantes para a 

saúde cardiometabólica de crianças e adolescentes. Porém, para alcançar benefícios 

substanciais à saúde e prevenir o agrupamento de fatores de risco cardiometabólicos, é 

necessário o alcance das recomendações de intensidade e, se possível, ultrapassar a duração de 

uma hora diária (ANDERSEN et al., 2006). O aumento da intensidade e dos níveis de atividades 

e exercícios físicos também geram um aumento na aptidão física do indivíduo e, em especial, 

na aptidão cardiorrespiratória (CHAPUT et al., 2020; RAGHUVEER et al., 2020; ROSS et al., 

2016). A aptidão cardiorrespiratória é a capacidade dos sistemas respiratório, circulatório e 

muscular de captar, transportar e utilizar oxigênio na produção de energia durante a execução 

de atividades e exercícios físicos de intensidades moderadas a vigorosas que utilizam grandes 

grupos musculares por períodos prolongados de tempo (ARMSTRONG; TOMKINSON; 

EKELUND, 2011; POWERS; HOWLEY, 2014). Quanto maior o engajamento em atividades 

esportivas e de lazer, maior será a promoção da resistência muscular através da repetição de 

movimentos de um mesmo grupo muscular, enquanto que também haverá maior uso contínuo 

da musculatura durante períodos prolongados de tempo que, por consequência, promoverão a 

aptidão cardiorrespiratória (STODDEN et al., 2014). 

 Quando a capacidade funcional e o desempenho humano são discutidos na literatura, a 

aptidão cardiorrespiratória talvez seja uma das variáveis fisiológicas que mais tenha sido 

estudada ao longo dos anos (HARBER et al., 2017). Estudos de meta-análise já demonstraram 

o maior risco de mortalidade por doenças crônicas para indivíduos não aptos (BARRY et al., 
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2014; KODAMA et al., 2009), enquanto que estudos longitudinais mostraram fortes 

associações entre o nível de aptidão cardiorrespiratória e a redução de mortalidade por todas as 

causas em adultos de ambos os sexos (BLAIR, 1989; BLAIR; WEI; LEE, 1998). Em relação à 

população infantojuvenil, a aptidão cardiorrespiratória é um fator associado à saúde 

cardiometabólica e o agrupamento de fatores de risco cardiometabólicos (LANG; 

LAROUCHE; TREMBLAY, 2019; MARQUES et al., 2019; RUIZ; ORTEGA, 2009; 

SALDANHA FILHO et al., 2019). Além disso, revisões sistemáticas de estudos longitudinais 

demonstraram que ser fisicamente apto ou melhorar a aptidão cardiorrespiratória durante a 

infância e adolescência está inversamente associado à prevalência de síndrome metabólica e ao 

risco cardiometabólico e seus fatores de risco, especialmente parâmetros de adiposidade 

corporal, mais tarde durante a vida adulta (GARCÍA-HERMOSO et al., 2020; MINTJENS et 

al., 2018). Portanto, o alcance de melhores níveis de aptidão cardiorrespiratória deve ser 

considerado pelos profissionais de saúde quando o assunto em questão é o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas, tanto em crianças e adolescentes quanto em adultos 

(LAVIE; KOKKINOS; ORTEGA, 2017). 

 

2.3 Relação entre aptidão cardiorrespiratória, adiposidade e risco cardiometabólico 

 

Está estabelecido que a adiposidade corporal desempenha um papel crucial no 

agrupamento de fatores de risco cardiometabólico (ANDERSEN et al., 2011; FRIEND; 

CRAIG; TURNER, 2013; KELISHADI et al., 2015; QUADROS; GORDIA; SILVA, 2017) e 

que a aptidão cardiorrespiratória é um marcador independente da saúde cardiometabólica geral 

(LANG; LAROUCHE; TREMBLAY, 2019; RUIZ; ORTEGA, 2009). Logo, reduzir 

concomitantemente os níveis de adiposidade e aumentar a atividade física habitual, levando a 

melhorias na aptidão cardiorrespiratória (CHAPUT et al., 2020; RAGHUVEER et al., 2020; 

ROSS et al., 2016), pode exercer efeitos benéficos na saúde cardiometabólica na juventude 

(LAVIE; KOKKINOS; ORTEGA, 2017). 

Alguns autores sugerem que o excesso de adiposidade corporal durante a infância e 

adolescência é o grande fator de risco para o desenvolvimento de fatores de risco 

cardiometabólicos durante a vida adulta (MINTJENS et al., 2018; UMER et al., 2017). De fato, 

há estudos que sugerem que as associações entre a aptidão cardiorrespiratória e o risco 

cardiometabólico podem ser melhor explicados pelos níveis de adiposidade (BAILEY et al., 

2015; BRAND et al., 2020; DÍEZ-FERNÁNDEZ et al., 2014; PÉREZ-BEY et al., 2019). 
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Por outro lado, há aqueles que defendem que atingir bons níveis de aptidão 

cardiorrespiratória seja tão importante quanto prevenir o excesso de peso (KENNEDY; LAVIE; 

BLAIR, 2018; ORTEGA et al., 2018; RAGHUVEER et al., 2020; ROSS et al., 2016). Afinal, 

também há evidências de que uma melhor aptidão cardiorrespiratória pode atenuar as 

consequências associadas ao excesso de peso (CRISTI-MONTERO et al., 2019; ORTEGA et 

al., 2018; STONER et al., 2020). Inclusive, interessantemente, há estudos que demonstraram 

que indivíduos adultos classificados com peso normal, porém, considerados não aptos em 

relação à aptidão cardiorrespiratória, podem possuir um risco maior do que indivíduos 

classificados com obesidade e aptos, o que é conhecido na literatura como paradoxo Fat but 

Fit1 (ORTEGA et al., 2018; ORTEGA; LAVIE; BLAIR, 2016). 

Dentro da perspectiva teórica demonstrada pela literatura, supõe-se que o risco 

cardiometabólico de crianças e adolescentes pode ser melhorado por meio da redução dos níveis 

de adiposidade corporal e da promoção de uma melhor aptidão cardiorrespiratória. Entretanto, 

essas conjecturas precisam ser melhor exploradas em crianças e adolescentes com pesquisas 

adicionais. Especialmente, por meio de estudos longitudinais que examinem as associações 

entre essas variáveis e o papel desempenhado por ambas em um possível desfecho de risco ao 

longo do tempo. 

 

. 

  

                                                           
1 O termo ‘Fat’, do inglês, refere-se aos níveis menos favoráveis de adiposidade, enquanto que o termo ‘Fit’ se 

refere aos níveis mais favoráveis de aptidão cardiorrespiratória. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

- Verificar o papel mediador exercido pela aptidão cardiorrespiratória e pela adiposidade 

corporal, de maneira separada, na possível associação com o escore contínuo de risco 

cardiometabólico em escolares acompanhados durante um período longitudinal de três anos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar a estabilidade de fatores de risco cardiometabólicos e do escore contínuo de risco 

cardiometabólico em crianças e adolescentes após um acompanhamento de três anos. 

- Descrever os níveis dos fatores de risco cardiometabólico e do escore contínuo de risco 

cardiometabólico das crianças e adolescentes em ambos os períodos de avaliação. 

- Verificar as chances de permanecer em maior risco (medido pelo escore contínuo de risco 

cardiometabólico) após um acompanhamento de três anos. 

- Verificar se a aptidão cardiorrespiratória e a adiposidade no início do estudo estão associadas 

com o escore contínuo de risco cardiometabólico no segundo período de avaliação. 
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Abstract 

Background: Clustering of cardiometabolic risk factors is a sign of detrimental health. 

Tracking is a term used to describe a variable longitudinal stability across time. High tracking 

provides the chance to determine which cardiometabolic risk factors should be the target of 

early treatment and prevention efforts. The present study aims to analyze the tracking of 

cardiometabolic risk factors and clustered cardiometabolic risk score in children across a 3-year 
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time span; and to verify the odds of staying at risk (measured by the clustered score) from 

baseline to follow-up. Methods: Longitudinal study that included 354 (155 boys) children, 

aged 7-12 years at baseline. A clustered score was calculated by summing the systolic blood 

pressure, waist circumference, triglycerides, glucose, and the TC/HDL-C ratio Z-scores divided 

by five. A second clustered score was calculated including cardiorespiratory fitness (CRF). 

Results: CRF and anthropometric parameters presented high tracking (r≥0.662), whereas the 

cardiometabolic parameters exhibited low-to-moderate tracking (0.100≤r≤0.571). The 

clustered scores’ tracking was moderate (r≥0.508; r≥0.588 [CRF]). Participants in the higher 

risk groups at baseline presented 3.81 (95% CI: 2.40; 6.05) and 4.64 (95% CI: 2.85; 7.56), 

including CRF, times higher chance of remaining at risk three years later. Moreover, 

participants in the worst profile regarding CRF or anthropometrics at baseline presented at least 

4.00 times higher chance of being at risk three years later. Conclusion: Participants with worst 

CRF and adiposity had an increased risk of presenting higher clustered risk after three years. 

Key-words: Cardiometabolic risk; Cardiovascular disease; Metabolic syndrome; Pediatric. 
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Word count: 2,778 

  

Abstract 

Previous literature has demonstrated the mediating role of adiposity in the association between 

cardiorespiratory fitness (CRF) and the cardiometabolic risk, and the potential role of CRF 

attenuating the adverse consequences associated with excess weight. Therefore, this study 

aimed to evaluate if CRF and adiposity at baseline are associated with the cardiometabolic risk 

at follow-up; and the mediating role of CRF and adiposity in the possible association with 

cardiometabolic risk. Observational 3-year longitudinal study that included 420 children and 

adolescents. Body mass index (BMI) and CRF were evaluated. A clustered cardiometabolic 

risk score (cMetS) was calculated with glucose, systolic blood pressure, total cholesterol/HDL-
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C ratio, and triglycerides Z-scores. Mediations analyses evaluated the role of BMI in the 

association between CRF and cMetS, and whether CRF mediated the association between BMI 

and cMetS. CRF and BMI at baseline were longitudinally associated, either directly or 

indirectly, with the cMetS at follow-up. Also, 59.3% of the association between CRF and cMetS 

was explained via the mediation role of BMI, whereas, 24.6% of the association between BMI 

and cMetS was explained via the mediation role of CRF. CRF and adiposity present a reciprocal 

longitudinal relationship, also acting as mediators in the relationships with cardiometabolic risk. 

Key-words: Cardiovascular disease; Excess weight; Metabolic syndrome; Pediatric; Physical 

fitness. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 - A aptidão cardiorrespiratória e os parâmetros antropométricos de adiposidade 

apresentam alta estabilidade em crianças e adolescentes, ou seja, indivíduos com bons níveis 

tendem a manter os bons níveis, enquanto que aqueles com níveis desfavoráveis também 

tendem a manter níveis desfavoráveis; 

 - Outros fatores de risco cardiometabólicos (glicose, colesteróis, triglicerídeos e pressão 

arterial) apresentam baixa a moderada estabilidade, enquanto que os escores contínuos de risco 

cardiometabólico apresentam estabilidade moderada. Isto é, esses fatores podem variar em 

crianças e adolescentes; 

 - Participantes dos grupos de risco (definidos por meio da construção de um escore 

contínuo de risco cardiometabólico) tendem a manter-se em risco, especialmente aqueles com 

níveis desfavoráveis de aptidão cardiorrespiratória e adiposidade corporal; 

 - Os modelos construídos demonstram uma relação sinérgica longitudinal entre aptidão 

cardiorrespiratória, índice de massa corporal e risco cardiometabólico. Além disso, a aptidão 

cardiorrespiratória medeia a relação entre o índice de massa corporal e o risco cardiometabólico, 

enquanto que o índice de massa corporal também atua como mediador na relação entre aptidão 

cardiorrespiratória e risco cardiometabólico. 

 - Os achados sugerem que tanto a aptidão cardiorrespiratória quanto o nível de 

adiposidade devem ser considerados para melhorar o perfil de saúde cardiometabólico na 

infância, adolescência e mais tarde na vida adulta. Futuros estudos de intervenção que 

objetivam melhorar o perfil de saúde cardiometabólico de crianças e adolescentes devem levar 

em consideração essa possível cadeia causal mútua entre aptidão cardiorrespiratória e 

adiposidade em relação ao risco cardiometabólico; 

 - As evidências são promissoras, uma vez que a aquisição de benefícios à saúde e 

melhoras nos níveis dos fatores de risco cardiometabólicos por indivíduos com dificuldades em 

perder peso talvez possa ser realizada por meio da obtenção de níveis saudáveis de aptidão 

cardiorrespiratória, com a prática regular de atividades e exercícios físicos, enquanto que para 

indivíduos menos aptos possa ser realizada por meio da redução de adiposidade corporal. 

Todavia, nosso design de estudo longitudinal observacional não permite afirmar sobre a 

causalidade dos fatores. Diante disso, ensaios clínicos randomizados são necessários para 

realizar uma avaliação mais apropriada das relações causais. 
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Estudo demonstra a importância de bons níveis de aptidão cardiorrespiratória e 

gordura corporal durante a infância e adolescência 

 

 Um estudo, realizado por pesquisadores do Mestrado e Doutorado em Promoção da Saúde 

da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) em parceria com pesquisadores dos Estados 

Unidos e da Europa, envolveu 354 crianças e adolescentes de ambos os sexos avaliados em 

2011 e 2012 e reavaliados em 2014 e 2015 teve como objetivo avaliar a estabilidade de fatores 

de risco cardiometabólicos e do risco para o desenvolvimento de doenças crônicas durante o 

desenvolvimento infantojuvenil. 

 A dissertação “Associações longitudinais entre aptidão cardiorrespiratória, adiposidade e 

risco cardiometabólico em crianças e adolescentes”, produção do mestrando João Francisco de 

Castro Silveira, orientado pela professora Dra. Hildegard Hedwig Pohl e coorientado pela 

professora Dra. Cézane Priscila Reuter, foi construída ao longo de 2019 e 2020. Os resultados 

mostraram uma alta estabilidade de aptidão cardiorrespiratória e parâmetros de gordura 

corporal, demonstrando que indivíduos que possuem bons níveis tendem a manter os bons 

níveis, enquanto que aqueles que possuem níveis desfavoráveis, tendem a manter os níveis 

desfavoráveis após um acompanhamento de, aproximadamente, três anos. Outros fatores de 

risco cardiometabólicos, como os níveis de glicose, colesteróis, triglicerídeos e pressão arterial, 

demonstraram uma estabilidade baixa a moderada, demonstrando que esses fatores de risco 

podem variar muito durante o desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

 Além disso, crianças e adolescentes que possuíam um maior risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas no início do estudo tenderam a manter-se em risco após três anos de 

acompanhamento, especialmente aqueles com níveis desfavoráveis de aptidão 

cardiorrespiratória e de gordura corporal no início do estudo. Os achados demonstram a 

importância da prática de atividades e exercícios físicos desde anos inicias da vida, a fim de 

garantir uma boa aptidão cardiorrespiratória, menores níveis de gordura corporal e um menor 

risco para o desenvolvimento de doenças crônicas durante a vida adulta. 
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RELATÓRIO DE CAMPO 

 

Dados utilizados 

 

 Os dados utilizados na presente dissertação fazem parte de duas pesquisas já finalizadas 

na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). A primeira pesquisa, realizada entre 2011 e 

2012 e intitulada “Avaliação de indicadores bioquímicos de saúde de escolares usando 

espectroscopia no infravermelho: um estudo em Santa Cruz do Sul – Fase II”, foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) sob parecer número 3044/11 

(ANEXO A). Já a segunda pesquisa, realizada entre 2014 e 2015 e intitulada “Saúde dos 

Escolares – Fase III. Avaliação de indicadores bioquímicos, genéticos, hematológicos, 

imunológicos, posturais, somatomotores, saúde bucal, fatores de risco às doenças 

cardiovasculares e estilo de vida de escolares: um estudo em Santa Cruz do Sul-RS”, foi 

aprovada pelo CEP sob parecer número 714.216 e CAAE: 31576714.6.0000.5343 (ANEXO 

B). As pesquisas são denominadas abreviadamente de “Saúde dos Escolares – Fases II e III”. 

Ambos os bancos de dados estavam sob responsabilidade da Dra. Cézane Priscila Reuter e sua 

utilização foi autorizada mediante assinatura da carta de autorização (ANEXO C). 

 O projeto de pesquisa desenvolvido para a presente dissertação também foi submetido ao 

CEP da UNISC para apreciação de acordo com os critérios éticos em pesquisa com seres 

humanos conforme a Resolução da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa nº 466/12, 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e demais Resoluções Éticas Brasileiras; tendo 

sido aprovado sob parecer número 3.644.667 e CAAE: 23199619.5.0000.5343 (ANEXO D). 

 

Seleção da amostra de indivíduos e coleta de dados 

 

Todos os estudantes de 25 escolas, públicas e privadas e selecionadas aleatoriamente de 

um total de 50 escolas de zonas urbana e rural, foram convidados a participar da coleta de dados 

na primeira avaliação em 2011 e 2012. Foram coletados dados daqueles estudantes que foram 

autorizados por seus pais e/ou responsáveis mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. O mesmo processo foi realizado em 2014 e 2015. Para a presente pesquisa, 

foram selecionadas crianças e adolescentes de ambos os sexos que possuíam entre 7 e 15 anos 

de idade na primeira avaliação em 2011 e 2012 e que também participaram na segunda 

avaliação em 2014 e 2015. 
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A coleta de dados foi realizada por uma equipe profissional interdisciplinar composta por 

professores – Mestres e Doutores –, técnicos, bolsistas de iniciação científica e mestrandos do 

Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da UNISC. Os testes antropométricos e 

físicos e a aferição da pressão arterial foram realizados na infraestrutura do complexo esportivo 

e das salas de aula do bloco 42 da UNISC, enquanto que as coletas de sangue e os exames 

bioquímicos foram realizados no Laboratório de Bioquímica do Exercício. Todos os materiais 

utilizados pertenciam às pesquisas “Saúde dos Escolares – Fases II e III”. 

 

Parcerias nacionais e internacionais 

 

 Durante a construção da presente dissertação, foram realizadas parcerias com 

pesquisadores de renome nacional e internacional para colaboração nos artigos produzidos. 

Dentre os pesquisadores nacionais estavam a Dra. Anelise Reis Gaya, professora adjunta da 

Escola Superior de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do 

Movimento Humano – Mestrado e Doutorado – da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Porto Alegre, RS); a Dra. Caroline Brand, atualmente realizando Pós-Doutorado no Programa 

de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da UNISC; e o Dr. Rodrigo Antunes Lima, 

pesquisador do Institute of Sport Science (University of Graz, Graz, Áustria) e do grupo de 

pesquisa em Estilos de Vida e Saúde da Universidade de Pernambuco. Já dentre os 

pesquisadores internacionais estavam a Dra. Karin Allor Pfeiffer, professora do Department of 

Kinesiology da Michigan State University (East Lansing, Estados Unidos); o Dr. Ryan Donald 

Burns, professor assistente do Department of Health, Kinesiology, and Recreation da 

University of Utah (Utah, Estados Unidos); e o Dr. Lars Bo Andersen, professor da Faculty of 

Education, Arts and Sport da Western Norway University of Applied Sciences (Songdal, 

Noruega) e do Department of Sports Medicine da Norwegian School of Sport Sciences (Oslo, 

Noruega). Todos os professores contribuíram para revisões críticas, auxílio das análises 

estatísticas, redação e edição dos artigos. 

 

Submissão dos artigos 

  

Após a finalização e aprovação da versão final por todos os autores, o artigo intitulado 

“Tracking of cardiometabolic risk in a Brazilian schoolchildren cohort: a 3-year longitudinal 

study” foi submetido à revista The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness no dia 04 

de julho de 2020. Correções foram solicitadas por revisores e, após realização das correções e 
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nova submissão, o mesmo foi aceito para publicação conforme carta de aceite recebida em 16 

de novembro de 2020 (ANEXO E). Já o artigo intitulado “The longitudinal association of 

cardiorespiratory fitness and adiposity with clustered cardiometabolic risk: a mediation 

analysis” também será preparado e submetido após a defesa da dissertação. 



 

74 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTI, K. G. M. M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome: A joint interim statement 

of the International Diabetes Federation task force on epidemiology and prevention; National 

Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; 

International . Circulation, v. 120, n. 16, p. 1640–1645, 2009.  

ANDERSEN, L. B. et al. Biological cardiovascular risk factors cluster in Danish children and 

adolescents: The European youth heart study. Preventive Medicine, v. 37, n. 4, p. 363–367, 

2003.  

ANDERSEN, L. B. et al. Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: a cross-

sectional study (The European Youth Heart Study). The Lancet, v. 368, n. 9532, p. 299–304, 

2006.  

ANDERSEN, L. B. et al. Fitness, fatness and clustering of cardiovascular risk factors in 

children from Denmark, Estonia and Portugal: The European Youth Heart Study. International 

Journal of Pediatric Obesity, v. 3, n. Suppl.1, p. 58–66, 2008.  

ANDERSEN, L. B. et al. Physical activity and cardiovascular risk factors in children. British 

Journal of Sports Medicine, v. 45, n. 11, p. 871–876, 2011.  

ANDERSEN, L. B. et al. A New Approach to Define and Diagnose Cardiometabolic Disorder 

in Children. Journal of Diabetes Research, v. 2015, p. 1–10, 2015.  

ARMSTRONG, N.; TOMKINSON, G. R.; EKELUND, U. Aerobic fitness and its relationship 

to sport, exercise training and habitual physical activity during Youth. British Journal of 

Sports Medicine, v. 45, n. 11, p. 849–858, 2011.  

BAILEY, D. P. et al. The association between cardiorespiratory fitness and cardiometabolic 

risk in children is mediated by abdominal adiposity: The HAPPY study. Journal of Physical 

Activity and Health, v. 12, n. 8, p. 1148–1152, 2015.  

BARRY, V. W. et al. Fitness vs. fatness on all-cause mortality: A meta-analysis. Progress in 

Cardiovascular Diseases, v. 56, n. 4, p. 382–390, 2014.  

BENTHAM, J. et al. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and 

obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 

128·9 million children, adolescents, and adults. The Lancet, v. 390, n. 10113, p. 2627–2642, 

2017.  

BLAIR, S. N. Physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy men and 

women. JAMA: The Journal of the American Medical Association, v. 262, n. 17, p. 2395–

2401, 1989.  

BLAIR, S. N.; WEI, M.; LEE, C. D. Cardiorespiratory fitness determined by exercise heart rate 

as a predictor of mortality in the aerobics center longitudinal study. Journal of Sports Sciences, 

v. 16, p. S47–S55, 1998.  

BLOCH, K. V.; CARDOSO, M. A.; SICHIERI, R. Study of cardiovascular risk factors in 

adolescents (ERICA): Results and potentiality. Revista de Saúde Publica, v. 50, p. 3–5, 2016.  

BRAND, C. et al. Association between cardiorespiratory fitness and cardiometabolic risk 

factors in Brazilian children and adolescents: the mediating role of obesity parameters. 

Paediatrics and International Child Health, p. 1–10, 2020. 



 

75 
 

BULL, F. C. et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and 

sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine, v. 54, n. 24, p. 1451-1462, 2020.  

CHAPUT, J. P. et al. 2020 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour for 

children and adolescents aged 5–17 years: summary of the evidence. International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 17, n. 141, 2020. 

CHUNG, S. T.; ONUZURUIKE, A. U.; MAGGE, S. N. Cardiometabolic risk in obese children. 

Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1411, n. 1, p. 166–183, 2018.  

CRAIGIE, A. M. et al. Tracking of obesity-related behaviours from childhood to adulthood: A 

systematic review. Maturitas, v. 70, n. 3, p. 266–284, 2011.  

CRISTI-MONTERO, C. et al. Mediation role of cardiorespiratory fitness on the association 

between fatness and cardiometabolic risk in European adolescents: The HELENA study. 

Journal of Sport and Health Science, 2019.  

DANIELS, S. R.; PRATT, C. A.; HAYMAN, L. L. Reduction of risk for cardiovascular disease 

in children and adolescents. Circulation, v. 124, n. 15, p. 1673–1686, 2011.  

DÍEZ-FERNÁNDEZ, A. et al. Obesity as a Mediator of the Influence of Cardiorespiratory 

Fitness on Cardiometabolic Risk: A Mediation Analysis. Diabetes Care, v. 37, n. 3, p. 855–

862, 2014.  

FAIENZA, M. F. et al. The dangerous link between childhood and adulthood predictors of 

obesity and metabolic syndrome. Internal and Emergency Medicine, v. 11, n. 2, p. 175–182, 

2016.  

FERNANDEZ-JIMENEZ, R. et al. Children Present a Window of Opportunity for Promoting 

Health: JACC Review Topic of the Week. Journal of the American College of Cardiology, 

v. 72, n. 25, p. 3310–3319, 2018.  

FORD, E. S.; LI, C. Defining the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents: Will the 

Real Definition Please Stand Up? Journal of Pediatrics, v. 152, n. 2, 2008.  

FOROUZANFAR, M. H. et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 

79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–

2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, v. 388, 

n. 10053, p. 1659–1724, 2016.  

FRIEND, A.; CRAIG, L.; TURNER, S. The prevalence of metabolic syndrome in children: A 

systematic review of the literature. Metabolic Syndrome and Related Disorders, v. 11, n. 2, 

p. 71–80, 2013.  

GARCÍA-HERMOSO, A. et al. Association of Cardiorespiratory Fitness Levels During Youth 

With Health Risk Later in Life: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatrics, 

2020.  

GBD. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. New England 

Journal of Medicine, v. 377, n. 1, p. 13–27, 2017.  

GÜNGÖR, N. K. Overweight and obesity in children and adolescents. Journal of Clinical 

Research in Pediatric Endocrinology, v. 6, n. 3, p. 129–143, 2014.  

HARBER, M. P. et al. Impact of Cardiorespiratory Fitness on All-Cause and Disease-Specific 

Mortality: Advances Since 2009. Progress in Cardiovascular Diseases, v. 60, n. 1, p. 11–20, 

2017.  



 

76 
 

ISOMAA, B. et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic 

syndrome. Diabetes Care, v. 24, n. 4, p. 683–689, 2001.  

JANSSEN, I.; LEBLANC, A. G. Systematic review of the health benefits of physical activity 

and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition 

and Physical Activity, v. 7, n. 1, p. 40, 2010.  

KAUR, J. A comprehensive review on metabolic syndrome. Cardiology Research and 

Practice, v. 2014, 2014.  

KELISHADI, R. Childhood overweight, obesity, and the metabolic syndrome in developing 

countries. Epidemiologic Reviews, v. 29, n. 1, p. 62–76, 2007.  

KELISHADI, R. et al. Systematic review on the association of abdominal obesity in children 

and adolescents with cardio-metabolic risk factors. Journal of Research in Medical Sciences, 

v. 20, n. 3, p. 294–307, 2015.  

KENNEDY, A. B.; LAVIE, C. J.; BLAIR, S. N. Fitness or fatness which is more important? 

JAMA, v. 319, n. 3, p. 231–232, 2018.  

KHAN, S. S. et al. Association of body mass index with lifetime risk of cardiovascular disease 

and compression of morbidity. JAMA Cardiology, v. 3, n. 4, p. 280–287, 2018.  

KODAMA, S. et al. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality 

and cardiovascular events in healthy men and women: A meta-analysis. JAMA - Journal of 

the American Medical Association, v. 301, n. 19, p. 2024–2035, 2009.  

LANG, J. J.; LAROUCHE, R.; TREMBLAY, M. S. The association between physical fitness 

and health in a nationally representative sample of Canadian children and youth aged 6 to 17 

years. Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada, v. 39, n. 3, p. 104–

111, 2019.  

LAVIE, C. J. et al. Obesity and Prevalence of Cardiovascular Diseases and Prognosis-The 

Obesity Paradox Updated. Progress in Cardiovascular Diseases, v. 58, n. 5, p. 537–547, 2016.  

LAVIE, C. J.; KOKKINOS, P.; ORTEGA, F. B. Survival of the Fittest—Promoting Fitness 

Throughout the Life Span. Mayo Clinic Proceedings, v. 92, n. 12, p. 1743–1745, 2017.  

MALIK, S. et al. Impact of the metabolic syndrome on mortality from coronary heart disease, 

cardiovascular disease, and all causes in United States adults. Circulation, v. 110, n. 10, p. 

1245–1250, 2004.  

MARQUES, K. C. et al. Escore contínuo de risco metabólico em escolares com diferentes 

níveis de aptidão cardiorrespiratória. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, v. 12, n. 4, 

p. 354–357, 2019.  

MCCRINDLE, B. W. Cardiovascular Consequences of Childhood Obesity. Canadian Journal 

of Cardiology, v. 31, n. 2, p. 124–130, 2015.  

MINTJENS, S. et al. Cardiorespiratory Fitness in Childhood and Adolescence Affects Future 

Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Longitudinal Studies. Sports Medicine, 

v. 48, n. 11, p. 2577–2605, 2018.  

MIŠIGOJ-DURAKOVIC, M. et al. Which is more important for reducing the odds of metabolic 

syndrome in men: Cardiorespiratory or muscular fitness? Obesity, v. 24, n. 1, p. 238–244, 2016.  

NCD-RisC. Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration. Height and body-mass 



 

77 
 

index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries 

and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants. 

The Lancet, v. 396, n. 10261, p. 1511–1524, 2020.  

NG, M. et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children 

and adults during 1980-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2013. The Lancet, v. 384, n. 9945, p. 766–781, 2014.  

O’NEILL, S.; O’DRISCOLL, L. Metabolic syndrome: A closer look at the growing epidemic 

and its associated pathologies. Obesity Reviews, v. 16, n. 1, p. 1–12, 2015.  

ORTEGA, F. B. et al. The Fat but Fit paradox: What we know and don’t know about it. British 

Journal of Sports Medicine, v. 52, n. 3, p. 151–153, 2018.  

ORTEGA, F. B.; LAVIE, C. J.; BLAIR, S. N. Obesity and cardiovascular disease. Circulation 

Research, v. 118, n. 11, p. 1752–1770, 2016.  

PÉREZ-BEY, A. et al. The influence of cardiorespiratory fitness on clustered cardiovascular 

disease risk factors and the mediator role of body mass index in youth: The UP&DOWN Study. 

Pediatric Diabetes, v. 20, n. 1, p. 32–40, 2019.  

POITRAS, V. J. et al. Systematic review of the relationships between objectively measured 

physical activity and health indicators in school-aged children and youth. Applied Physiology, 

Nutrition and Metabolism, v. 41, n. 6, p. S197–S239, 2016.  

POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao 

condicionamento e desempenho. 8. ed. Barueri: Manole, 2014.  

QUADROS, T. M. B. De; GORDIA, A. P.; SILVA, L. R. Anthropometry and clustered 

cardiometabolic risk factors in young people: a systematic review. Revista Paulista de 

Pediatria, v. 35, n. 3, p. 340–350, 2017.  

RAGHUVEER, G. et al. Cardiorespiratory Fitness in Youth: An Important Marker of Health: 

A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, v. 142, p. 101–118, 

2020.  

REUTER, C. P. et al. Comparison between different criteria for metabolic syndrome in 

schoolchildren from southern Brazil. European Journal of Pediatrics, v. 177, n. 10, p. 1471–

1477, 2018.  

ROSS, R. et al. Importance of Assessing Cardiorespiratory Fitness in Clinical Practice: A Case 

for Fitness as a Clinical Vital Sign: A Scientific Statement from the American Heart 

Association. Circulation, v. 134, n. 24, p. 653–699, 2016.  

RUIZ, J. R. et al. Predictive validity of health-related fitness in youth: A systematic review. 

British Journal of Sports Medicine, v. 43, n. 12, p. 909–923, 2009.  

RUIZ, J. R.; ORTEGA, F. B. Physical activity and cardiovascular disease risk factors in 

children and adolescents. Current Cardiovascular Risk Reports, v. 3, n. 4, p. 281–287, 2009.  

SALDANHA FILHO, N. et al. Low levels of cardiorespiratory fitness and abdominal resistance 

are associated with metabolic risk in schoolchildren. Journal of Pediatric Endocrinology and 

Metabolism, v. 32, n. 5, p. 455–460, 2019.  

SIMMONDS, M. et al. Predicting adult obesity from childhood obesity: A systematic review 

and meta-analysis. Obesity Reviews, v. 17, n. 2, p. 95–107, 2016.  



 

78 
 

SINGH, A. S. et al. Tracking of childhood overweight into adulthood: A systematic review of 

the literature. Obesity Reviews, v. 9, n. 5, p. 474–488, 2008.  

SOLOMON, A. et al. Self-rated physical fitness and estimated maximal oxygen uptake in 

relation to all-cause and cause-specific mortality. Scandinavian Journal of Medicine and 

Science in Sports, v. 28, n. 2, p. 532–540, 2018.  

STODDEN, D. F. et al. Dynamic relationships between motor skill competence and health-

related fitness in youth. Pediatric Exercise Science, v. 26, n. 3, p. 231–241, 2014.  

STONER, L. et al. Fitness and Fatness Are Both Associated with Cardiometabolic Risk in 

Preadolescents. Journal of Pediatrics, v. 217, p. 39–45, 2020.  

UMER, A. et al. Childhood obesity and adult cardiovascular disease risk factors: A systematic 

review with meta-analysis. BMC Public Health, v. 17, n. 1, p. 683, 2017.  

UTESCH, T. et al. The development of the physical fitness construct across childhood. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, v. 28, n. 1, p. 212–219, 2018.  

VANLANCKER, T. et al. Comparison of definitions for the metabolic syndrome in 

adolescents. The HELENA study. European Journal of Pediatrics, v. 176, n. 2, p. 241–252, 

2017.  

WARD, Z. J. et al. Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into Adulthood. 

New England Journal of Medicine, v. 377, n. 22, p. 2145–2153, 2017.  

WHO. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018. 2018. Disponível em: 

<https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/>. Acesso em: 15 maio. 2019.  

 

  



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 

80 
 

ANEXO A – Parecer do CEP/UNISC – Saúde dos Escolares – Fase II 
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ANEXO B – Parecer do CEP/UNISC – Saúde dos Escolares – Fase III 
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ANEXO C – Carta de autorização 

 

 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, Cézane Priscila Reuter, Docente do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde – 

Mestrado e Doutorado – da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), responsável pelos 

bancos de dados das pesquisas intituladas “AVALIAÇÃO DE INDICADORES 

BIOQUÍMICOS DE SAÚDE DE ESCOLARES USANDO ESPECTROSCOPIA NO 

INFRAVERMELHO, POLIMORFISMOS, SAÚDE BUCAL E FATORES 

RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA: um estudo em Santa Cruz do Sul – Fase II” e 

“SAÚDE DOS ESCOLARES – FASE III. AVALIAÇÃO DE INDICADORES 

BIOQUÍMICOS, GENÉTICOS, HEMATOLÓGICOS, IMUNOLÓGICOS, POSTURAIS, 

SOMATOMOTORES, SAÚDE BUCAL, FATORES DE RISCO ÀS DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES E ESTILO DE VIDA DE ESCOLARES: UM ESTUDO EM 

SANTA CRUZ DO SUL-RS”, aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) da UNISC sob parecer número 2959/2011 e CAAE: 0267.0.109.000-11 e 

parecer número 714.216 e CAAE: 31576714.6.0000.5343, respectivamente, autorizo o 

mestrando João Francisco de Castro Silveira, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da 

Saúde, a utilizar os dados referentes ao objeto de estudo da dissertação intitulada 

“ASSOCIAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE ADIPOSIDADE CORPORAL, APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA E APTIDÃO MUSCULAR: fatores mediadores no 

desenvolvimento de risco cardiometabólico em uma coorte de escolares”. 
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Cézane Priscila Reuter 

Responsável pelos bancos de dados  
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ANEXO D – Parecer do CEP/UNISC – Projeto de Pesquisa 
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ANEXO E – Carta de aceite do artigo I 

 

 


