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1- RESUMO 

A obesidade pode ser definida como um distúrbio nutricional e metabólico 

caracterizado pelo aumento do tecido adiposo e considerado um problema de 

saúde pública, pois representa importante fator de risco para outras doenças 

crônicas degenerativas. A diabetes mellitus(DM) é uma doença genética de 

etiologia múltipla, caracterizada por um transtorno do metabolismo 

intermediário resultante da disfunção da ação da insulina e/ou de sua 

secreção. A ausência de dados referentes à composição corporal em 

indivíduos afetados por anomalias congênitas de etiologia hereditária ou não 

que possam contribuir para elaboração do diagnóstico, prognóstico e medidas 

de reabilitação foram os fatores motivadores do presente trabalho, cujo 

objetivo foi avaliar a prevalência de obesidade e/ou sobrepeso através do 

índice de massa corporal (IMC), da relação cintura quadril (RCQ) e do 

perímetro da cintura (PC) além da verificação da glicemia em um grupo de 

indivíduos portadores de deficiência física e/ou mental. A casuística foi 

constituída por 119 pessoas de ambos os sexos com idade variando de 6 a 

44 anos. A avaliação do estado nutricional evidenciou sobrepeso/obesidade 

com frequência maior no gênero masculino e nas faixas etárias superiores a 

15 anos de idade. Para a RCQ, os valores foram compatíveis com risco 

aumentado para o desenvolvimento de doenças cardíacas em 25% das 

mulheres e em 1% dos homens avaliados.O PCevidenciou valores 

compatíveis com risco para pelo menos um fator clássico de cardiopatia em 

12% das mulheres e 7,5% dos homens. Os índices glicêmicos revelaram 45 

pessoas com intolerância à insulina, 7com diabetes e um com hipoglicemia. 

Os resultados obtidos oferecem informações quanto às características do 

estado nutricional e riscos para cardiopatias além de valores de índice 

glicêmico de portadores de deficiências que poderão contribuir para a 

ampliação dos conhecimentos na área, tornando-se uma nova opção no 

auxílio a futuros estudos sobre o assunto. 

2- INTRODUÇÃO 

A obesidade pode ser definida como um distúrbio nutricional e metabólico 

caracterizado pelo aumento do tecido adiposo e considerado um problema de 

saúde pública, pois representa importante fator de risco para outras doenças 

crônicas degenerativas dentre as quais podemos ressaltar a diabetes mellitus 



(DM). Distúrbio genético de etiologia múltipla, caracterizado por um transtorno do 

metabolismo intermediário resultante da disfunção da ação da insulina e/ou de 

sua secreçãoclassificado como DM I e DM II e associado a alterações vasculares 

responsáveis pela maior parte das manifestações clínicas observadas na doença 

e causadores de considerável morbidade e mortalidade.  

3 OBJETIVOS 

Avaliar a prevalência de obesidade e/ou sobrepeso através do índice de massa 

corporal (IMC), da relação cintura quadril (RCQ) e do perímetro da cintura 

(PC)além da verificação da glicemia em um grupo de indivíduos portadores de 

deficiência física e/ou mental. 

4- METODOLOGIA 

Estudo prospectivo no qual foram avaliadoso estado nutricionale o índice glicêmico 

de indivíduos portadores deficiência física e/ou mental institucionalizados em uma 

unidade da APAE do interior paulista.O estado nutricional foi obtido através do 

calculo do IMC, da RCQ e do perímetro da cintura (PC).O IMC foi calculado através 

da fórmula peso/estatura² e a RCQ pelo quociente entre o perímetro da cintura e do 

quadril.  

A casuística foi composta por 119 indivíduos com faixa etária de 6 a 44 anos 

portadores de deficiência física e/ou mental congênita de etiologia hereditária ou 

não, 76 do gênero masculino e 43 do feminino.Os representantes da amostra foram 

incluídos no estudo após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

pelo seu responsável legal além do consentimento do responsável pela instituição. A 

amostra foi dividida em três grupos de acordo com a faixa etária. G1: crianças e 

adolescentes de 7 a 15 anos; G2: de 15 a 30 anos e G3: de 31 a 45. Para G1 o 

estado nutricional foi avaliado de acordo com o IMC com os seguintes pontos de 

corte: desnutridas (IMC<5); eutróficas (≥ 5 IMC < 85) e sobrepeso e obesidade 

(IMC≥85). Para G2 e G3 os pontos de corte foram: baixo peso - IMC <18.5; 

eutróficos: 18.5 < IMC < 24.9; risco de sobrepeso/sobrepeso: <25Kg/m2.Para a 

população adulta, a RCQ foi associada ao risco de desenvolvimento de doenças 

cardíacas em mulheres e homens, quando os valores foram superiores a 0,85 cm e 

1,0 cm respectivamente.Para a medida daPC foram considerados limites normais 



valores < 95 cm para homens e <80 cm para mulheres. O risco para pelo menos um 

fator clássico de cardiopatia foi assumido para valores superiores a 104 cm (odds 

radio 4,6) para homens e superiores a 88 cm (odds radio 2,6) para mulheres. 

O índice glicêmico foi obtido com uso de glicosímetro de acordo com as 

instruções do fabricante. Para classificação dos resultados, foram considerados os 

valores recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes com os seguintes 

pontos de corte: normal : 70 a 99mg/dl em jejum e 140mg/dl duas horas após a 

ingestão de alimentos; intolerância: 100 a 125mg/dl e diabetes: > 200mg/dl ou de 

126mg/dl em duas amostras. 

5- DESENVOLVIMENTO 

Após definição do objeto da pesquisa seguiu-se a elaboração do instrumento 

para coleta de dados, submissão ao CEP; coleta dos dados e finalmente o 

tratamento dos dados seguido de apresentação dos resultados. 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

A avaliação do estado nutricional evidenciou sobrepeso/obesidade com 

frequência maior no gênero masculino e nas faixas etárias superiores a 15 anos de 

idade. Para a RCQ, os valores foram compatíveis com risco aumentado para o 

desenvolvimento de doenças cardíacas em 25% das mulheres e em 1% dos homens 

avaliados. O PC evidenciou valores compatíveis com risco para pelo menos um fator 

clássico de cardiopatia em 12% das mulheres e 7,5% dos homens. Os índices 

glicêmicos revelaram 45 pessoas com intolerância à insulina, 7 com diabetes e um 

com hipoglicemia. 
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