
 

 

 

 

Introdução: A obesidade, geralmente identificada pelo Índice de Massa Corporal (IMC), é 
reconhecida como uma pandemia global que está associada a diversos prejuízos à saúde. 
Tem sido identificado um subgrupo de indivíduos obesos, denominados Metabolicamente 
Obesos de Peso Normal (MOPN), que apresentam risco cardiometabólico elevado 
enquanto mantêm o peso corporal dentro da faixa de normalidade pelo IMC. Esse fenótipo 
pode ser frequentemente subdiagnosticado, sobretudo em adolescentes, devido ao peso 
normal e a idade jovem. Além disso, destaca-se que estudos com adolescentes sobre o 
tema ainda são escassos na literatura. Embora seja reconhecido que a idade da menarca 
é menor nas adolescentes com excesso de peso comparada às eutróficas, ainda não está 
claro se a idade da menarca precoce se associa com o fenótipo MOPN. Objetivo: Verificar 
se o fenótipo MOPN está associado à idade da menarca precoce em adolescentes com 
peso normal. Métodos: Estudo transversal realizado com 167 adolescentes eutróficas, de 
10 a 19 anos, do sexo feminino, selecionadas por amostragem aleatória simples nas 
escolas de Viçosa, MG. As adolescentes com peso normal que apresentaram pelo menos 
uma alteração metabólica foram classificadas como MOPN. Para avaliar o estado 
nutricional, foi utilizado o IMC, obtido pela divisão do peso pelo quadrado da altura, 
analisado de acordo com a idade. Além disso, considerou-se como alterações metabólicas 
na classificação do fenótipo MOPN: pressão arterial elevada (<13 anos: ≥percentil 90/idade; 
ou ≥13 anos: pressão sistólica ≥120 mmHg ou diastólica ≥80 mmHg), glicemia de jejum 
elevada (≥100 mg/dL), HDL baixo (<40 mg/dL), LDL (≥130 mg/dL) ou triglicerídeos elevados 
(≥130 mg/dL) e resistência à insulina pelo HOMA-IR (≥3,16). A idade da menarca foi 
informada pelas participantes e/ou responsáveis e considerada como precoce quando ≤11 
anos. A análise dos dados foi realizada utilizando o STATA, 14.0. O teste do qui-quadrado 
de Pearson, além de um modelo de regressão de Poisson com variância robusta ajustado 
para idade, nível de atividade física, condição socioeconômica e dieta saudável 
(considerando o consumo de frutas, hortaliças e leguminosas), foram utilizados para as 
análises estatísticas entre as adolescentes eutróficas com e sem o fenótipo. O nível de 
significância adotado foi α=5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 
com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Of. Ref. No. 0140/2010). 
Resultados: Do total da amostra, 27,5% (n=46) possuíam o fenótipo, ou seja, 
aproximadamente 1 a cada 4 adolescentes com peso normal apresentavam obesidade 
metabólica. A frequência das meninas com idade da menarca precoce foi de 39,1% entre 
as MOPN, ao passo que 23,1% das meninas sem o fenótipo apresentaram idade da 
menarca precoce (p=0,039). A análise de regressão ajustada indicou que a prevalência do 
fenótipo MOPN entre as adolescentes com idade da menarca precoce foi 89% maior do 
que a prevalência entre aquelas que não apresentaram idade da menarca precoce (Razão 
de Prevalência (RP)=1,89; IC95%1,14-3,15). Conclusão: A idade da menarca precoce se 
associa positivamente com o fenótipo MOPN. Dessa maneira, a investigação da idade da 
menarca é importante para auxiliar na detecção precoce de risco cardiometabólico em 
adolescentes eutróficas.  

 

Eixo temático: 2) Avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento na 

infância e na adolescência. 
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