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Resumo 

Introdução: A homocisteína (Hcy) e cisteína são aminoácidos 

intermediários no metabolismo da metionina.  A literatura tem mostrado que 

fatores dietéticos, como deficiências vitamínicas, são alguns dos fatores que 

podem alterar os níveis de Hcy e cisteína. Estudos recentes, particularmente 

em adultos, relatam que a elevação dos níveis destes aminoácidos está no rol 

de fatores associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). 

Objetivos: Avaliar os níveis plasmáticos de Hcy e cisteína em uma amostra de 

escolares do Município de Santo André e relacioná-los com: níveis das 

vitaminas (ácido fólico e B12) e com variáveis antropométricas (peso, estatura e 

circunferência abdominal). Resultados: Foram avaliadas 708 crianças, pré-

púberes, matriculadas em escola pública do município de Santo André. 

Adotaram-se como inadequados valores acima do percentil 90 (aumentados) 

para Hcy e cisteína, que corresponderam a 7,33µmol/L e 445,0µmol/L, 

respectivamente. Para o ácido fólico e vitamina B12 adotou-se valores inferiores 

ao percentil 10 como inadequados (baixos), sendo estes 9,1ng/dL e 346pg/dL, 

respectivamente. Na análise multivariada para a Hcy observamos que crianças 

com circunferência abdominal aumentada têm 2,34 vezes mais chance de 

apresentar níveis aumentados de Hcy. Verificou-se que crianças com 

circunferência abdominal aumentada, mesmo as eutróficas, têm chance 2,34 

vezes mais elevada de apresentar níveis altos de Hcy. Em relação à cisteína, 

observou-se que crianças com circunferência abdominal elevada tiveram 

chance 2 vezes maior de ter cisteína inadequada, e que a cada ano de idade 

das crianças aumenta em 41% a chance de ter cisteína inadequada. 

Conclusão: O presente estudo mostrou pela primeira vez na literatura, 

associação entre o aumento da circunferência abdominal e níveis elevados de 

homocisteína e cisteína, em crianças muito jovens, independentemente da 

condição nutricional. Contudo, não observamos correlação dos níveis de Hcy e 

cisteína com possíveis deficiências de ácido fólico e vitamina B12. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o desenvolvimento da doença arterosclerótica, componente 

essencial da doença cardiovascular (DCV), inicia-se já na infância e que o 

combate aos seus fatores de risco deve acontecer precocemente, sendo esta a 

forma mais efetiva na redução da morbimortalidade (Graziano, 1998). 

DCV representa a maior causa de morte em países ocidentais. No Brasil, é 

responsável por 300 mil óbitos ao ano. Os fatores de risco clássicos para o seu 

desenvolvimento são: obesidade, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemia, sedentarismo e diabetes mellitus. Outros fatores têm sido 

abordados em estudos recentes como relevantes, entre eles destacam-se a 

elevação dos níveis plasmáticos de homocisteína (Hcy) e cisteína e a 

exacerbação na resposta inflamatória e do estresse oxidativo (Neves et  al., 

2004; Venancio et al., 2004).  

A elevação dos níveis plasmáticos de Hcy acima de 15 umol/L, em adultos, 

atua como fator de risco independente para o desenvolvimento de doenças 

como o acidente vascular cerebral, coronariopatias e doença arterial periférica 

(Bottiglieri et al.,2000). 

A Hcy é um aminoácido intermediário do metabolismo da metionina-

cisteína (Finkelstein & Martin, 2000). Esta via metabólica é de grande 

importância, pois tem como um de seus metabólitos a S-adenosilmetionina 

(SAM), principal doador do grupo metila para as reações de metilação do 

organismo. A Hcy pode ser convertida em metionina por meio da via de 

remetilação; e/ou em cisteína por meio da via de transulfuração; ou pode ser 

exportada para o meio extracelular (Finkelstein & Martin, 2000). 

Estudos em crianças e adolescentes indicam que mesmo nessa faixa 

etária, os níveis elevados de Hcy associam-se com pressão arterial elevada, 

hiperinsulinismo e obesidade (Glowinska et al., 2003; Gallistl et al., 2000). Tal 
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elevação é verificada também em crianças com antecedentes familiares para 

DCV (Blackett et al., 1993). 

Não há estudos publicados, em nosso meio, avaliando os níveis 

plasmáticos de Hcy e cisteína e a relação destes com o estado nutricional em 

crianças saudáveis.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral:  

 

Avaliar os níveis plasmáticos de homocisteína e cisteína em uma 

amostra de escolares do Município de Santo André. 

 

1.2.1 Específicos:  

 

Relacionar os níveis plasmáticos de homocisteína com: 

- Níveis de ácido fólico e vitamina B12; 

- Variáveis Antropométricas: peso, estatura, circunferência abdominal, 

circunferência do braço. 

 Relacionar os níveis plasmáticos de cisteína com:  

- Variáveis Antropométricas: peso, estatura e circunferência abdominal. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  METABOLISMO DA HOMOCISTEÍNA  

 

A Hcy foi descoberta em 1952. Em 1969, McCully e cols. identificaram a 

importância clínica da homocistinúria, sugerindo, pela primeira vez, a ligação 

entre distúrbio metabólico genético, provocado por deficiência homozigótica de 

cistationina -sintase, e aparecimento de aterosclerose (Ntaios et al, 2008;  

Clarke et al, 2007; Fridman et al, 1997; McCully, 1969).  

  McCully propôs que níveis plasmáticos elevados de Hcy estariam 

associados com o desenvolvimento de lesões vasculares, baseando sua 

conclusão nos achados de autópsia de uma criança de 7,5 anos de idade, que 

tinha nível plasmático de Hcy muito alto devido a um raro defeito na via 

metabólica da vitamina B12. A autópsia das artérias dessa criança revelou o 

que, superficialmente, pareciam lesões ateroscleróticas rapidamente 

progressivas. A análise microscópica de artérias pequenas, médias e grandes, 

mostrou placas fibrosas e focais na íntima, que freqüentemente rompiam a 

membrana elástica interna. As lesões diferiam das lesões ateroscleróticas 

usuais, no sentido que continham menos lipídeos e eram rodeadas por uma 

proliferação intensa do tecido conectivo perivascular. McCully só havia visto 

lesões similares, anteriormente, em indivíduos com homocistinúria devido a 

defeitos no gene da cistationina -sintase. Baseado nesta similaridade, concluiu 

que uma elevada concentração de Hcy, homocistina ou um derivado da Hcy, 

era o fator comum que conduzia à lesão arterial (Bydlowski et al, 1998). 

A Hcy é um subproduto do metabolismo da metionina, que contém um 

grupamento tiol, e que utiliza como co-fatores em seu metabolismo o folato, 

vitamina B12 e vitamina B6 (figura 1). A Hcy plasmática total é a soma de todas 

as formas livres e ligadas a proteínas que contenham um grupamento tiol. Dois 
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a 5% da Hcy plasmática livre estão presentes em sua forma reduzida e 70 a 

80% circulam ligados à proteínas plasmáticas, especialmente a albumina.  

Alterações no metabolismo da metionina, assim como, a baixa ingestão 

de ácido fólico e das vitaminas B12 e B6 podem levar à hiper-homocisteinemia. 

(Casanueva et al., 2003, Gabriel et al., 2005, Uehara et al., 2005). As alterações 

vasculares decorrentes do aumento na Hcy circulante, apesar de ainda não 

completamente esclarecidas incluem: disfunção endotelial (Gabriel et al., 2005),  

oxidação de LDL-c (Uehara et al., 2005), exacerbação do estresse oxidativo 

(Fridman et al., 1997), proliferação de células musculares lisas (Casanueva et 

al., 2003), além de alterações da coagulação (aumento da agregação 

plaquetária) e na cascata inflamatória (síntese de prostaglandinas) (Mayer, et 

al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Via metabólica da metionina, incluindo as principais enzimas e 

cofatores de vitaminas (Uehara et al, 2005) 
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O metabolismo da Hcy ocorre por meio das vias de remetilação, que ocorre 

preferencialmente no jejum, e de transulfuração, que ocorre quando há 

sobrecarga de metionina (Figura 2). Na remetilação a Hcy aceita um grupo 

metila do metil-tetra-hidrofolato para formar metionina, a vitamina B12 é um 

cofator e metil-tetra-hidrofolato é um substrato para remetilação que na reação 

é catalisada pela metionina sintase. No percurso da transulfuração, a Hcy 

condensa-se com serina para formar cistationina reversível em uma reação 

catalisada pela enzima cistationina -sintase dependente de vitamina B6 (Clarke 

et al., 2007; Zhu et al., 2006). 

 

 

2.2  DETERMINANTES DA HOMOCISTEÍNA PLASMÁTICA 

 

Fatores fisiológicos, genéticos, nutricionais, determinadas drogas e ações 

hormonais podem causar o aumento da Hcy plasmática. Entre os fatores que 

contribuem para a hiper-homocisteinemia cabe destacar: 

 

2.2.1 Alterações genéticas envolvendo enzimas que participam do 

metabolismo da Hcy: 

 

- Deficiência na atividade da cistationa -sintase  (CBS) 

 

O gene da CBS está localizado na região cromossômica 21q22.3 e 

codifica uma subunidade protéica de massa molecular 53kDa. A estrutura 

quaternária da proteína é formada por quatro dessas subunidades, cada uma 

contendo vitamina B6 (piridoxoxal-5-fosfato) no domínio catalítico (Kery et al, 

1994). Na via de transsulfuração da Hcy a presença de mutações no gene da 

enzima CBS é considerada uma das principais causas de hiper-

homocisteinemia moderada (Clarke et al, 1991). 
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Segundo Kraus J P, em sua página na internet (Kraus Lab Homepage, 

2009), já existem mais de 130 mutações descritas no gene da CBS. Uma das 

variantes mais comuns é um polimorfismo encontrado no éxon 8, a presença de 

uma inserção de 68pb na posição 844 (844ins68), que gera um sítio receptor de 

splice alternativo (Tsai et al, 1996). Esta mutação é relativamente prevalente, e 

pode influenciar os níveis de Hcy (Tsai et al, 1999). 

 

- Deficiência na metiltetra-hidrofolato redutase (MTHFR)  

 

 Em 1995, Frosst e cols. descreveram uma mutação no gene da enzima 

MTHFR e consideram-na causa da hiper-homocisteinemia e importante fator de 

risco para o aparecimento de DCV. Esta é uma mutação que se localiza no 

éxon 4, na posição 677, do gene localizado na região cromossômica  1p36.3 

que codifica para uma proteína 77kDa (Goyette et al., 1994). A mutação 

promove a transição de uma citosina por uma timina (C677T), resultando na 

substituição de uma alanina por uma valina. 

 Foi demonstrado que este polimorfismo diminui a atividade enzimática e 

aumenta a sua termolabilidade (Kang et al., 1998), podendo ser visto em 5% 

dos caucasianos na forma homozigota. Entre franco-canadenses, 12% da 

população são heterozigotos e na Europa, estes valores atingem até 15%. 

Entre os americanos de origem africana, somente 1,4% apresentam a forma 

termolábil da enzima. Os homozigotos para este polimorfismo apresentam 

níveis de Hcy cerca de duas vezes maiores que os indivíduos sem o 

polimorfismo. Entretanto, heterozigotos têm níveis normais de Hcy (Kang et al., 

1998). 

Os polimorfismos da MTHFR não são os únicos potenciais causadores 

de hiper-homocisteinemia, sendo importante o estudo de outras enzimas e 

polimorfismos para determinação do risco de doenças e malformações, bem 
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como de fatores nutricionais relacionados à via metabólica da Hcy (Huemer et 

al., 2006). 

 

- Deficiência de metionina sintase (MS) 

 

A MS humana é uma enzima essencial para células, uma vez que produz 

metionina através da metilação de Hcy e tetra-hidrofolato a partir da 

desmetilação da metiltetra-hidrofolato (Kirsten & Scrutton, 2009, figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo de ação da metionina-sintase (Kirsten & Scrutton, 2009) 

 

Esta enzima é responsável pela regeneração da metionina a partir de Hcy, 

também vem sendo relacionada a malformações congênitas, uma vez que seu 

gene se localiza na região 1q43, que está suprimida em pacientes com 

síndrome da deleção 1q. Nesta síndrome, um quinto dos pacientes possuem 

defeitos de fechamento do tubo neural (Li et al., 1996). 

Uma das mutações mais comuns encontradas no gene da MS consiste na 

transição de uma adenina por uma guanina na posição 2756 (A2756G) que 
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resulta na substituição de um ácido aspártico por uma glicina (Leclerc et al., 

1996; van der Put et al., 1997b). O polimorfismo situa-se nas proximidades do 

domínio de ligação com a cobalamina, envolvido na metilação redutiva e 

regeneração da atividade enzimática. A substituição de um ácido aspártico, um 

aminoácido que permite a formação estrutural em hélice, por uma glicina, um 

aminoácido que quebra a estrutura em hélice, pode ter um impacto sobre a 

estrutura secundária da proteína, levando a perda da função e 

consequentemente à hiper-homocisteinemia (Leclerc et al., 1996). No entanto, 

van der Put e cols. (1997) não encontraram correlação significativa entre a 

presença da mutação e níveis elevados de Hcy. 

 

 

2.2.2 Distúrbios Nutricionais: 

 

2.2.2.1 Deficiências Vitamínicas 

 

As concentrações plasmáticas de Hcy não são apenas influenciadas pelo 

folato, mas também (embora em menor proporção) relacionam-se com outras 

vitaminas do complexo B, como: vitaminas B12, B6, e B2 (riboflavina).  

A vitamina B12 ou cobalamina participa do processo de divisão celular e do 

crescimento. Sua absorção ocorre na parte distal do íleo por transporte ativo, 

após ligação com o fator intrínseco (Penteado, 2003). Esta vitamina atua como 

coenzima na conversão da Hcy em metionina, transformando-se então em 

metilcobalamina ao receber o radical metila do 5-metiltetra-hidrofolato. Após, 

cede-o à Hcy, que se converte em metionina (Refsum, 2001). As principais 

fontes desta vitamina são: fígado, carnes vermelhas, ovos, peixe e leite 

(Combs, 2003). 

A vitamina B6 é o nome dado para designar compostos hidrossolúveis que 

apresentam qualitativamente a mesma atividade biológica, entre eles a 
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piridoxina e o piridoxal fosfato. As diferentes formas desta vitamina estão 

presentes em alimentos de origem vegetal, sendo absorvidas pelo jejuno por 

difusão passiva, após desfosforilação das formas fosforiladas (Penteado, 2003). 

Esta, por sua vez, atua como cofator na reação que converte, irreversivelmente, 

Hcy em cistationina, sendo essencial à via de transulfuração. As principais 

fontes de vitamina B6 são: fígado bovino, farinha de aveia, banana, frango, 

batata e abacate (Combs, 2003). 

O ácido fólico é importante para a maturação dos eritrócitos e leucócitos e 

para a integridade dos epitélios. Também está envolvida em dois ciclos: um 

relacionado à biossíntese do DNA e outro ao ciclo de metilação, essencial para 

prover grupos metila a várias metiltransferases, tendo um importante papel na 

remetilação da Hcy (Eskes, 1997). As principais fontes de ácido fólico são: 

fígado bovino, verdura verde escura, feijões (Combs, 2003). 

 

 

2.2.2.2 Obesidade  

 

A prevalência de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência vem 

aumentando de forma alarmante tanto nos países desenvolvidos como nos 

países em desenvolvimento (WHO, 1998). No Brasil, assim como nos EUA e 

Europa, tem-se observado aumento da prevalência de obesidade, o qual está 

estritamente relacionado com mudanças no estilo de vida e nos hábitos 

alimentares (Wang et al., 2002). A obesidade, caracterizada por IMC (Índice de 

massa corpórea) igual ou superior a 30 kg/m2, afeta 8,9% dos homens adultos e 

13,1% das mulheres adultas do País. Obesos representam cerca de 20% do 

total de homens com excesso de peso e cerca de um terço do total de mulheres 

com excesso de peso (Frisancho, 1990).  

 Segundo a International Obesity Task Force (2002), aproximadamente 10% 

da população mundial, de 5 a 17 anos, apresenta excesso de peso e um quarto 
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deste percentual de crianças e adolescentes já apresenta obesidade. Esta 

média global reflete ampla variação dos valores de prevalência do excesso de 

peso entre as diversas regiões do mundo, sendo bem abaixo de 10% na África 

e Ásia e acima de 20%, nas Américas e na Europa.  

Estudos que analisaram a tendência de sobrepeso no Brasil e nos Estados 

Unidos, no período de 1970 a 2000, mostram que a cada ano ocorre um 

adicional de 0,5% na prevalência de sobrepeso na população de crianças e 

adolescentes de 6 a 18 anos. No Brasil, entre 1974 e 1997, a prevalência de 

sobrepeso e obesidade na faixa etária de 6 a 17 anos mais do que triplicou, 

indo de 4,1% para 13,9% (Escrivão et al., 2000). 

Sabe-se que a obesidade na infância e na adolescência tende a persistir 

na vida adulta, se não for convenientemente controlada, levando ao aumento da 

morbidade e diminuição da expectativa de vida, além de prejuízos psicossociais 

provocados pelo estigma ocasionado pela doença (Escrivão et al., 2000). 

       A obesidade está associada a importantes repercussões metabólicas, 

que são dependentes de sua duração e gravidade.  Principalmente, no que se 

refere à associação entre obesidade, hipertensão arterial, perfil lipídico alterado 

e inadequações no metabolismo da glicose (intolerância à glicose, resistência 

insulínica ou Diabetes Mellitus tipo II), o que caracteriza a chamada Síndrome 

Metabólica, responsável pelo aumento do risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis como as cardiovasculares (CDC, 2000).  

Alguns estudos em crianças e adolescentes indicam que o aumento de 

peso está associado com elevadas concentrações de Hcy (Oshaug et al., 1999; 

Shen et al., 2002) e insulina, sugerindo que a hiperinsulinemia associada à 

obesidade poderia interferir no metabolismo da Hcy (Gallistl et al., 2000). 

Oshaug e cols. (1999) demonstraram, em crianças, que a concentração 

de Hcy plasmática estava ligada à obesidade, e que se correlacionava com a 

ingestão de gorduras. Estes autores sugerem que restrição moderada de 

gorduras diminue as concentrações plasmáticas de Hcy. 
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Por outro lado alguns trabalhos (Hennin et al., 1998; Borson-Chazot et 

al., 1999) encontraram aumento das concentrações de Hcy durante redução de 

peso, o que pode ser explicado pela ingestão inadequada de folato, já que este 

é uma coenzima essencial no metabolismo da Hcy. 

Gallistl e cols. (2001), também encontraram aumento das concentrações 

plasmáticas de Hcy durante redução de peso, sugerindo que isto acontece 

porque a perda de massa gorda durante programas de redução de peso pode 

estar acompanhada da perda de massa magra. Desta forma, o aumento da Hcy 

refletiria o catabolismo protéico, já que ela é derivada do metabolismo da 

metionina, um aminoácido essencial. Os autores recomendam que programas 

para redução de peso em crianças obesas devam focar não somente a perda 

de peso, mas também a manutenção ou aumento de massa magra. 

  

 

2.2.3  Outros fatores: 

 

 - Doenças associadas: hepatopatias, insuficiência renal crônica (IRC), 

neoplasias, lúpus eritematoso sistêmico e hipotireoidismo podem cursar com 

níveis circulantes elevados de Hcy (Hughes, 2003); 

 

 - Medicamentos: algumas drogas podem levar a níveis aumentados de 

Hcy entre elas: metiformina, omeprazol, levodopa, ciclosporina e alguns 

diuréticos, metotrexato e anticonvulsivantes (fenitoína e carbamazepina). 

(Refsum et al., 1998); 

 

 -Idade/Sexo: sabe-se que homens saudáveis têm níveis plasmáticos de 

Hcy 21% superiores ao de mulheres. Essa diferença permanece em idosos, 

embora mulheres pós-menopausa tenham níveis superiores àquelas pré-

menopausa. Com a idade os níveis aumentam, sendo cerca de 2 vezes mais 
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elevados os níveis observados em idosos comparativamente ao verificado em 

crianças (Jacques et al., 1999; Must et al., 2003; Walker et al., 1999; Murphy et 

al., 2002; Bathum et al., 2007); 

 

 - Tabagismo, consumo de cafeína, consumo excessivo de álcool e 

sedentarismo também elevam os níveis de Hcy (Refsum et al., 2004); 

 

Na tabela 1, verificamos os níveis de evidência na literatura dos possíveis 

fatores que podem alterar os níveis plasmáticos de Hcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

Tabela 1: Determinantes plasmáticos de Hcy – adaptado de Refsum et al., 
2004 
 

Causas / Determinantes
 

Efeitos
A 

Evidência
B 

Fatores Genéticos 
Homocistinúria

C 

Heterozigose para defeitos 
 CBS

D
 

Síndrome de Down 
MTHFR 677C3T (homozigoto) 
Outros polimorfismos 

 
S 
M 
 
D 
A 
A / M 

 
II / III 
III 
 
III 
II 
III 

Determinantes Fisiológicos 
Aumento da idade 
Sexo masculino 
Gestação 
Menopausa 
Função Renal 
Aumento de Massa muscular 

 
A 
A 
D 
A 
A 
A 

 
II 
II 
II 
II 
II 
III 

Estilo de Vida Determinante 
Ingestão de Vitaminas 

(B12, B6, B2) 
Tabagismo 
Café 
Ingestão de álcool 
Atividade Física 

 
D 
 
A 
A 
A / M 
A /D 

 
I /II 
 
II 
I 
II 
II 

Condições Clínicas 
Deficiência Folato  
Deficiência Cobalamina  
Deficiência Vitamina B6  
Insuficiência renal  
Transtornos hiperproliferativos 
Hipotireoidismo  
Hipertireoidismo  
Fase Diabetes inicial 
Diabetes tardia  

 
I 
S 
M 
I 
M 
M 
D 
D 
M 

 
I / II 
II  
III  
II 
III  
III  
III  
II  
II 

 
A
: D = Diminuição de Hcy; A = Aumento do Hcy; M / I / S = moderada ( 15-30µmol/L), intermediário (30-100 µmol/L) e 

hiper-homocisteinemia grave (>100µmol/L), respectivamente. 
B
: Níveis de Evidência: I. estudos bem concebidos, estudos clínicos randomizados e controlados; II. um grande e bem 

concebido ensaio clínico e / ou caso-controle estudos, ou metanálises bem realizadas; III. Estudos menores e de 
concepção não ideal, relatos de casos, ou estudos descritivos. 
C
: Homocistinúria inclui deficiência na CBS, MTHFR, metionina sintase, ou metionina sintase redutase e defeitos no 

metabolismo intracelular de cobalamina. Ver figura 1 
D
: Em pessoas com deficiência vitamina B6 ou alterações leves na CBS, as concentrações de jejum são normalmente 

dentro do intervalo de referência, enquanto que o após desafio com metionina as concentrações de Hcy estão muitas 
vezes aumentadas. 
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2.3  HOMOCISTEÍNA E DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

Entre as doenças cardiovasculares merece destaque a doença 

aterosclerótica, uma das principais causas de óbito no Brasil e em vários países 

do mundo. As lesões ateroscleróticas são responsáveis por 95% das doenças 

coronarianas, 85% das claudicações intermitentes dos membros inferiores e 

75% dos acidentes vasculares cerebrais (Venâncio, 2004).  

A aterosclerose é uma afecção das artérias de grandes e médios calibres 

caracterizada por lesões com aspectos de placas (ateromas). As placas 

ateroscleróticas são compostas por células musculares lisas, macrófagos e 

linfócitos T, colesterol, fosfolipídios e tecido conjuntivo extracelular, que inclui 

colágeno, protoglandinas, e matriz extra-celular formada por fibronectina com 

evolução lenta e silenciosa, e ser potencializada pelo sedentarismo, hipertensão 

arterial, obesidade e pela dieta inadequada. As manifestações clínicas 

geralmente surgem na vida adulta e repercutem sob diversas condições 

mórbidas do aparelho circulatório que culminam em elevadas taxas de 

mortalidade (Corenelli & Moura, 2003; Whincup, 2009). 

A obesidade é apontada como importante fator de risco para o 

desenvolvimento da doença aterosclerótica. Sua prevalência vem aumentando 

em nosso meio, inclusive em crianças e adolescentes, nas últimas décadas. De 

acordo com a PNDS (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, 2006) 7,7% 

das crianças abaixo de 5 anos no Brasil têm excesso de peso (escore z de peso 

para estatura acima de 2 desvios-padrão). Em adolescentes dados obtidos pela 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2002/3) apontam para percentuais 

de 19,8% e 18,3% de sobrepeso/obesidade para meninos e meninas, 

respectivamente.  

   Como outro fator de risco envolvido no risco para DCV, ressalta-se a hiper-

homocisteinemia (Hughes, 2003). Estudos mostram que os níveis de Hcy estão 

diretamente correlacionados com níveis de folato, B12 e com o IMC. Estudos na 
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faixa etária escolar e adolescente mostram correlação direta dos níveis de Hcy 

com folato, níveis de vitamina B12 e com o IMC.  A tabela 2 mostra os principais 

estudos relacionados com crianças e adolescentes saudáveis e/ou com 

excesso de peso. 

A prevenção da doença aterosclerótica deve ser iniciada na infância e 

adolescência, com avaliação periódica do perfil lipídico e de outros fatores de 

risco (Pereira et al., 2003). 

 Muitos estudos têm sugerido que níveis elevados de Hcy são associados 

com ou predizem o desenvolvimento de doença arterial coronariana. Essa 

associação entre Hcy e aterosclerose poderia ser explicada por diferentes 

mecanismos tais como efeitos sobre o endotélio vascular, crescimento da 

musculatura lisa vascular, aumento da oxidação do LDL-colesterol com 

deposição na parede vascular sobre a síntese de prostaglandina, por alterações 

complexas no sistema de coagulação e fibrinólise (ativação dos fatores de 

coagulação XII, X e V e inativação dos fatores VII da proteína C e do ativador 

de plasminogênio tecidual) ou por aumento na agregação plaquetária (Durand 

et al., 1993). 

Estudo de metanálise envolvendo 27 trabalhos e mais de 4 mil pacientes 

concluiu que, quando os valores de Hcy são maiores que 10 µmol/L, cada 5 

µmol/L acrescidos nos valores de Hcy circulantes estão associados 80% de 

risco para doença cardiovascular em mulheres e 60% para os homens; e 50% 

de doença cerebrovascular, além de elevar em 6,8 vezes o risco para doença 

vascular periférica (Boushey, 1995). 

Estudo chileno de caso-controle, realizado com 80 crianças e adolescentes 

saudáveis, com e sem antecedentes de doenças cardiovasculares, mostrou que 

as crianças que apresentavam familiares com históricos de doenças 

cardiovasculares tinham níveis de Hcy maiores que as que não apresentavam, 

sendo esta diferença estatisticamente significante com p<0,03 (Casanueva et 

al., 2003). 
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Um estudo nacional descrito por Brasileiro e cols. (2005), realizado com 

adolescentes obesos e eutróficos, mostra que os níveis de Hcy bem como os 

níveis de ácido fólico e vitamina B12 não apresentam diferenças estatísticas em 

se tratando de condição nutricional. Contudo, estudo realizado na China 

utilizando crianças eutróficas e obesas mostrou diferença significante entre os 

grupos em se tratando dos níveis de homocisteína, B12 e ácido fólico (Zhu et al, 

2006). Análises realizadas por Papandreou e cols. (2006 e 2007) realizado na 

Grécia, mostraram que os níveis de Hcy se correlacionam com pressão arterial 

elevada e excesso de peso, bem como os níveis aumentam progressivamente 

com a idade. 

Na Índia, estudo realizado com 251 crianças, mostrou que os níveis elevados 

de Hcy estavam diretamente relacionados os baixos níveis de vitamina B12 

encontrados na amostra, justificando tal fato à baixa ingestão de alimentos fonte 

de vitamina B12 pela população estudada (Hanumante et al., 2008). 

Na tabela 2, podemos verificar os principais estudos realizados com crianças 

e adolescentes. 
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2.4 . METABOLISMO DA CISTEÍNA 

 

Nos mamíferos a cisteína é sintetizada a partir de dois outros aminoácidos: 

a metionina fornece o átomo de enxofre, e a serina entra com o esqueleto 

carbônico. Em uma série de reações o grupo –OH da serina é substituído por 

um grupo –SH derivado da metionina para formar a cisteína (Lehninger et al., 

2000). Este aminoácido pertence ao grupo dos sulfidrílicos e possui 

propriedades químicas e estruturais semelhantes às da Hcy. 

A oxidação da cisteína está envolvida em processos de aterogênese e 

trombogênese (Müller & Kuhn, 2009). A concentração plasmática de cisteína é 

cerca de 20 vezes superior ao nível de Hcy (<250 µmol/L).  

Em estudo conduzido com 16176 indivíduos entre 40 e 67 anos que fizeram 

parte do Hordaland Homocysteine Study, a cisteína plasmática total mostrou 

associação significante positiva com o índice de massa corporal. (El Khairy et 

al., 1999). Em estudo recentemente publicado envolvendo 5000 indivíduos 

verificou-se associação significante e independente entre os níveis de cisteína 

total e o risco de obesidade. Indivíduos no quarto quartil de cisteína total 

apresentaram risco de obesidade 3,5 vezes superior aos situados no primeiro 

quartil (Elshorbagy et al., 2009). 

Não há estudos avaliando a associação entre níveis de cisteína e risco de 

obesidade na faixa etária pediátrica.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do ABC em 19 de novembro de 2003 com o número de 

protocolo: 077/2003 (anexo A), bem como pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em 11 de maio de 2007 com o 

número de protocolo CEP 0509/07 (anexo B). 

Foram incluídos neste estudo 913 alunos matriculados em escola pública 

do Município de Santo André, com faixa etária de 6 a 11 anos e 6 meses.  

Destes, 885 alunos foram autorizados pelo responsável a participar do 

estudo, e após aplicarmos os critérios de exclusão 708 participaram da coleta 

de sangue e realizaram avaliação antropométrica como descritos na figura 4.  

Cento e setenta e sete alunos não realizaram coleta de sangue, pois 

destes: 50 crianças não compareceram na data do agendamento, 17 

recusaram-se a coletar sangue por medo, 06 ficaram internadas no mês que 

antecedeu o estudo, 42 apresentaram processo inflamatório ou infeccioso nos 

três últimos meses que antecederam a avaliação, 22 eram portadores de 

doenças crônicas, 02 eram portadores de doenças genéticas, 10 crianças 

apresentavam desenvolvimento de caracteres sexuais, 10 recebiam  

polivitamínico e 18 fizeram uso de corticoterapia e imunossupressores nos 3 

meses que antecederam a coleta. 
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       Critérios de inclusão e exclusão 

        

                    

 

Figura 3. Número de crianças incluídas no estudo. 

 

 

 

3.2  TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Foi elaborado um termo de consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 

A), onde o responsável pelo menor registrava sua permissão para a 

participação no estudo. A assinatura do mesmo ocorria após a leitura e 

discussão do termo junto aos pediatras e nutricionistas envolvidos no estudo.  

 

3.2.1 Critérios de Inclusão 

 

As crianças incluídas no estudo estavam regularmente matriculadas na 

escola, não apresentavam desenvolvimento puberal segundo os critérios de 

Tanner (anexo C) (Marshall & Tanner, 1962), avaliação esta que foi realizada 

por pediatras, ausência do uso de medicamento, e que apresentaram o 

consentimento livre esclarecido assinado pelo responsável.  
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3.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas as crianças que apresentavam doenças crônicas 

(nefropatias, endocrinopatias, cardiopatias, hepatopatias, doenças 

reumatológicas), doenças genéticas, imunodeficiência congênita ou adquirida; 

quadros infecciosos ou inflamatórios no momento do estudo.  

Foram excluídas também aquelas que fizeram uso de corticoterapia ou 

de outros imunossupressores nos três meses que antecederam o estudo e que 

permaneceram internados por mais de três dias no mês que antecedeu o 

estudo, assim como as crianças que apresentavam desenvolvimento puberal 

  

 

3.3  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

  Foi realizado um estudo de delineamento transversal, em que foram 

avaliados todos os alunos matriculados na Escola Estadual de 1º grau Augusto 

Leite Franco, localizada  no município de Santo André, no estado de São Paulo 

– Brasil. 

 

 

3.4 MÉTODOS 

 

Foram coletados, durante o estudo, os seguintes dados: 

 

3.4.3 Questionário Geral 

 

Foi aplicado questionário (apêndice B) contemplando: dados de 

identificação, antecedentes pessoais e gestacionais e nível sócio-econômico. 
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3.4.4 Avaliação Antropométrica 

 

3.4.4.1 Peso e Estatura 

 

O peso foi avaliado por meio de balança da marca Filizola®, com 

capacidade de 150 kg e precisão de 100g, disposta sobre superfície lisa. As 

crianças foram orientadas a permanecerem eretas, no centro da balança, com 

braços esticados ao longo do corpo, vestindo apenas o uniforme escolar 

(camiseta e calça) e sem calçados. 

A estatura foi verificada com estadiômetro de madeira portátil, com 

escala em milímetros (mm). As crianças foram mantidas em posição vertical, 

eretas, com os pés paralelos, ombros e nádegas encostados no estadiômetro. 

A medida foi realizada duas vezes, sendo que a diferença entre as duas leituras 

não podia ser superior a 1 cm, e foi considerada a média do valor final das 

medidas. 

Estes dados foram avaliados por profissionais treinados, segundo as 

recomendações de OMS 1995. A partir dos quais, foram calculados os índices 

de IMC estatura/idade em termos de escore Z, utilizando como referencial o 

CDC 2000 (Kuczmarski, 2000). Foram classificadas como obesas crianças 

acima do percentil 95. Para cálculo dos índices antropométricos foi utilizado o 

Programa Epi-Info (Dean, 1999). 

 

3.4.2.2   Circunferência abdominal 

 

 Foi aferida com fita inextensível, graduada em milímetros. A medida foi 

obtida no ponto médio do 10º arco intercostal e crista ilíaca e classificada na 

forma de percentis (> p90 = cintura inadequada) (Freedman, 1999). 
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3.4.2 Exames Laboratoriais 

 

 Foi coletado, por venopunção periférica, após 12hs de jejum, 10mL de 

sangue em tubos contendo EDTA como anticoagulante, para dosagens de 

homocisteína e cisteína plasmáticas, e tubos sem anticoagulante para a 

quantificação de vitaminas B12, folato. 

As amostras colhidas foram mantidas a 4ºC (exceto do tubo seco, 

mantidas no escuro em temperatura ambiente para acelerar a retenção do 

coágulo evitando a exposição à luz, uma vez que o folato é fotossensível) até o 

momento da centrifugação, para evitar qualquer alteração e deterioração do 

sangue. O plasma do tubo contendo EDTA foi separado por meio de 

centrifugação (10 minutos a 3.000rpm), identificado e utilizado para as 

dosagens de Hcy e cisteína. O soro do tubo seco foi separado por meio de 

centrifugação (15 minutos a 3.000rpm) e utilizado nas dosagens de B12 e folato.  

Todas as amostras obtidas foram armazenadas a -80ºC até a realização das 

dosagens. 

 

 

3.4.3      Análises Laboratoriais  

 

3.4.3.1 Homocisteína e Cisteína 

 

As análises de homocisteína e cisteína foram realizadas pelo método 

proposto por Pfeiffer e cols. (1999) por cromatografia líquida de alto 

desempenho (HPLC – high performance liquid chromatography) com detecção 

fluorimétrica e eluição isocrática. A amostra passa por uma sequência de 

atividades para a reação, envolvendo as etapas de redução, precipitação das 

proteínas e derivatização.  As análises foram realizadas no laboratório de Erros 

Inatos de Metabolismo da UNIFESP, e o equipamento de HPLC usado é da 

marca Shimadzu®, composto por um injetor automático de amostras SIL-
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10Advp, um detector de fluorescência RF-10AXL, uma coluna analítica da 

marca Phenomenex C18 modelo Prodigy ODS2 (150mm x 3,2mm e 

micropartículas de 5,0m) e uma pré-coluna C18 modelo Alltech ODS (30mm x 

3,2mm e micropartículas de 5,0m). A separação é feita nas colunas, enquanto 

a detecção da fluorescência dos compostos separados é feita com detector 

ajustado para excitação a 385 m e emissão a 515 m. A análise 

cromatográfica foi realizada com uma fase móvel composta de tampão ácido 

acético/acetato 0,1M (pH 5,5) com 30mL/L de metanol grau cromatográfico num 

fluxo de 0,7mL/minuto. Consideramos níveis plasmáticos aumentados de 

homocisteína e cisteína aqueles superiores ao percentil 90 da amostra 

estudada.  

 

3.4.3.2 Vitamina B12 

 

A dosagem da vitamina B12 foi realizada in vitro em soro. Foi utilizado o 

método imunoensaio competitivo de fase sólida com enzimas químico-

luminosas. No processo utilizado a vitamina B12 na amostra é liberada das 

proteínas de transporte por incubação a 100ºC na presença de ditiotreitol e 

cianeto de potássio para inativação das proteínas de ligação da vitamina B12. 

Após a desnaturação, a amostra tratada e o fator intrínseco de suínos são 

simultaneamente introduzidos numa unidade de teste contendo pérola de 

polistireno revestida com análogo de B12, esta foi incubada aproximadamente 

por 30 minutos a 37ºC com agitação intermitente. Durante esta incubação, a 

vitamina B12 na amostra tratada competia com o análogo de B12 em fase sólida 

para um número limitado de pontos de ligação de vitamina B12 no fator 

intrínseco purificado. A fosfatase alcalina marcada anti-fator intrínseco de suíno 

foi introduzida, e a unidade de teste foi incubada para um novo ciclo de 30 

minutos. A enzima não ligada foi removida por sucessivas lavagens. As 

análises foram feitas no aparelho IMMULITE (Siemens®, 2007) do laboratório 
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de Análises Clínicas da Faculdade de Medicina do ABC. Consideramos níveis 

baixos de vitamina B12 aqueles abaixo do percentil 10 da amostra estudada. 

 

3.4.3.4 Ácido fólico 

 

A dosagem do ácido fólico foi realizada através de Imunoensaio 

competitivo, através de fervura em fase líquida, marcado com ligante. A seguir a 

leitura foi realizada pelo método quimioluminescente com proteína de ligação 

imobilizada in vitro com sistema de detecção anti-ligante. A fase sólida, esfera 

de polistireno inserida numa unidade de teste, era revestida com um anticorpo 

monoclonal murino específico para proteína ligante de ácido fólico. Após o 

procedimento de preparação da amostra, o análogo de ácido fólico marcado 

com análogo de proteína de ligação foram simultaneamente introduzidos na 

unidade de teste, e incubados aproximadamente por 30 minutos a 37ºC com 

agitação intermitente. Durante este tempo, o ácido fólico nas amostras competia 

com análogo de ácido fólico marcado com o ligante para uma quantidade 

limitada de proteína de ligação do ácido fólico, a qual era capturada pelo 

anticorpo na esfera. O análogo não ligado foi removido por lavagem. As 

análises foram feitas no aparelho IMMULITE (Siemens®, 2007) do laboratório 

de Análises Clínicas da Faculdade de Medicina do ABC. Consideramos níveis 

baixos de folato aqueles abaixo do percentil 10 da amostra estudada. 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram construídas tabelas para caracterização da amostra estudada. 

Nestas tabelas, para as variáveis categóricas foram apresentadas as 

frequências absolutas (n) e as frequências relativas (%). Para as variáveis 
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contínuas foram utilizadas como medidas resumos a média e a mediana e 

desvio-padrão, mínimo e máximo para apontar a variabilidade.  

Para análises das variáveis qualitativas associadas ao grupo de 

interesse, foi utilizado o teste o Qui-Quadrado ou Exato de Fisher, quando 

necessário. Para a comparação das variáveis quantitativas entre os grupos foi 

utilizado o teste t-Student, considerando um nível de significância de 5%.  

Foi realizada uma regressão logística multivariada com o intuito de 

identificar os fatores de risco associados altos (baixos) de homocisteína e de 

cisteína. Para esta parte do estudo, entraram no modelo inicial as variáveis 

avaliadas que apresentaram nível de significância p<0,10 nas comparações 

univariadas, além de IMC, Vitamina B12, ácido fólico. Nas situações em que 

para a variável quantitativa havia uma classificação em adequado e 

inadequado, para o modelo foram utilizadas variáveis categorizadas.  

O método de Regressão Logística utilizado foi o Stepwise foward que 

não inclui no modelo as variáveis sem significância estatística. Desta forma, das 

variáveis inicialmente inseridas no modelo, apenas entraram no modelo final 

aquelas que apresentaram significância estatística (p<0,05) (ver modelo). As 

demais variáveis não entraram no modelo. 

Os cálculos estatísticos foram realizados através do programa SPSS 12.0. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA  

As características gerais das 708 crianças incluídas no estudo estão 

dispostas na tabela 3. Predominou o gênero feminino 365/708 (51,5%); raça 

branca foi a mais comumente encontrada 369/545 (67,8%); a mediana de idade 

foi de 8,9 anos (variação 6,5 a 11,5 anos), sendo que 549/708 (77,5%) tinham 

idade inferior a 10 anos; peso ao nascer menor do que 2500 g e prematuridade 

foram observados em 60/510 (11,7%) e 52/548 (9,4%) das crianças avaliadas. 

Renda per capita inferior a um salário mínimo foi observada em 189/288 

(65,6%) das famílias que concordaram em preencher este item do questionário. 

Nenhuma destas variáveis estudadas mostrou diferença estatisticamente 

significante entre meninos e meninas (tabela 3). 
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Tabela 3. Características gerais das crianças estudadas, estratificadas por gênero 

Variável  Masculino 
(n = 343) 

Feminino 
(n = 365) 

Total 
(n = 708) 

Valor de p * 

      
Idade ≥ 10 anos 81 (23,6%) 78 (21,4%) 159 0,266 
 < 10 anos 262 (76,4%) 287 (78,6%) 549  
      
Raça Não branco 80 (23,3%) 96 (27,8%) 176 0,589 
 Branco 171 (49,8%) 198 (54,2%) 369  
      
Renda per capita  < 1 SM 78 (22,7%) 111 (30,4%) 189 0,540 
 ≥ 1 SM 41 (11,9%) 58 (15,9%) 99  
      
Peso ao nascer < 2500 g 26 (7,5%) 34 (9,3%) 60 0,312 
 2500 ¬ 3800 g 178 (51,9%) 218 (59,7%) 396  
 > 3800 g 30 (8,7%) 24 (6,6%) 54  
      
Idade gestacional Pré-termo 29 (8,4%) 23 (6,3%) 52 0,147 
 Termo 224 (65,3%) 272 (74,5%) 496  
      
Condição nutricional Desnutrição 11 (3,2%) 13 (3,6%) 24 0,552 
 Eutrofia 238 (69,4%) 268 (73,4%) 506  
 Sobrepeso 53 (15,4%) 44 (12%) 97  
 Obesidade 34 (10,0%) 33 (9,0%) 67  
      
Estatura Baixa estatura 5 (1,5%) 9 (2,5%) 14 0,423 
 Adequada 331 (96,5%) 349 (95,6%) 680  
      
Circunferência abdominal ≥ p 90 87 (25,4%) 86 (23,6%) 173 0,599 
 < p 90 249 (72,6%) 272 (74,5%) 521  
      
Homocisteína ≥ 7,3 µmol/L 35 (10,2%) 35 (9,6%) 70 0,802 
 < 7,3 µmol/L 308 (89,8%) 330 (90,4%) 638  
      
Cisteína ≥ 445,0 µmol/L 33 (9,6%) 33 (9,0%) 66 0,796 
 < 445,0 µmol/L 296 (86,3%) 320 (87,7%) 616  
      
Vitamina B12 < 346,2 pg/dL 28 (8,2%) 42 (11,5%) 80 0,131 
 ≥ 346,2 pg/dL 311 (90,7%) 314 (86,0%) 625  
      
Ácido Fólico < 9,1 ng/dL 36 (10,5%) 34 (9,3%) 70 0,706 
 ≥ 9,1 ng/dL 303 (88,3%) 322 (88,2%) 625  
      

* Nível de significância do teste do Qui-quadrado 

 

Em relação à condição nutricional, utilizando o z-escore do índice de massa 

corporal, observou-se desnutrição em 24/694 (3,4%); eutrofia em 506/694 

(72,9%); sobrepeso em 97/694 (13,9%) e obesidade em 67/694 (9,6%) das 

crianças avaliadas. Em relação à estatura, somente 14/694 (2,0%) das crianças 

foram classificadas como com baixa estatura, utilizando-se o z-escore da 
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estatura/idade. Em relação à circunferência abdominal 173/694 (24,9%) das 

crianças tinham valores acima do percentil 90 para sexo e idade, considerados 

como inadequados. Também para estas variáveis não se observou diferença  

significante entre meninos e meninas. 

As variáveis Hcy, cisteína, folato e vitamina B12, por não terem pontos de 

corte completamente estabelecidos para a faixa etária estudada, foram 

classificadas em percentis calculados a partir dos valores encontrados na 

amostra estudada. Adotou-se como inadequados valores acima do percentil 90 

(aumentados) para Hcy e cisteína, que corresponderam a 7,33 µmol/L e 445,0 

µmol/L, respectivamente (figura 4). Para o ácido fólico e vitamina B12 adotou-se 

valores inferiores ao percentil 10 como inadequados (baixos), sendo estes 

9,1ng/dL e 346 pg/dL (figura 5); respectivamente (figura 5). Não se observou 

diferença estatisticamente significante em relação a essas variáveis 

bioquímicas em relação ao gênero (tabela 3). 

Na figura 5 ainda estão apresentadas as variáveis laboratoriais estudadas 

em média, mediana, desvio-padrão e variação (mínimo e máximo), além dos 

percentis. Após a aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov constatou-se que 

somente a cisteína era uma variável paramétrica (figura 4).  
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Figura 4. Análise descritiva das variáveis laboratoriais homocisteína, cisteína, 

ácido fólico e vitamina B12. 

  
Ácido fólico 

ng/dL 
Homocisteína 

µmol/L 
Vitamina B12 

pg/dL 
Cisteína 
µmol/L 

N  695 708 695 682 

Média 15,06 5,60 739,24 365,36 

Mediana 14,30 5,55 692,00 364,98 

Desvio-padrão 5,02 1,35 322,43 62,05 

Mínimo 4,80 0,00 100,00 191,49 

Máximo 24,00 11,72 1200,00 589,19 

Valor de p*  <  0,001 < 0,001 < 0,001 0,064 

Percentis 5 7,70 3,61 237,00 259,40 

10 9,10 4,07 346,20 285,21 

25 11,10 4,76 470,00 324,38 

50 14,30 5,55 692,00 364,98 

75 18,30 6,35 1048,00 405,70 

90 24,00 7,33 1200,00 444,99 

95 24,00 7,89 1200,00 468,28 

*Nível de significância do teste de Kolmogorov-Smirnov 
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4.2  ANÁLISE BIVARIADA DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE 

HOMOCISTEÍNA COM AS DEMAIS VARIÁVEIS  

 

Considerando-se como aumentados níveis plasmáticos de Hcy acima do 

percentil 90, esta variável foi dicotomizada em valores superiores e inferiores a 

7,3 µmol/L. Deste modo procedeu-se a análise bivariada dos níveis de Hcy em 

relação ao sexo, idade, circunferência abdominal, peso ao nascer, 

prematuridade, condição nutricional, níveis de cisteína, folato e vitamina B12 

(tabela 4). Nesta análise níveis elevados de Hcy associaram-se de forma 

estatisticamente significante com idade superior a 10 anos (p < 0,001); 

circunferência abdominal aumentada (p = 0,001); níveis de cisteína aumentados 

(p < 0,001) e presença de obesidade (p = 0,004).  
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Tabela 4. Análise bivariada dos níveis plasmáticos de Hcy com as variáveis 

estudadas 

  Homocisteína Valor de p* 

≥ 7,3 µmol/L 
(N = 70) 

< 7,3 µmol/L 
(N = 638) 

n % N % 

Idade ≥ 10 anos 27 17,0% 43 7,8% < 0,001 

< 10 anos 132 83,0% 506 92,2% 

       

Sexo Masculino 35 50,0% 308 48,3% 0,784 

Feminino 35 50,0% 330 51,7% 

       

Circunferência abdominal ≥ p 90 29 41,4% 144 23,1% 0,001 

< p 90 41 58,6% 480 76,9% 

       

Raça Branco 38 76,0% 331 66,9% 0,542 

Não branco 12 24,0% 164 33,1% 

       

Peso ao nascer Baixo peso 3 6,4% 57 12,3% 0,455 

Peso adequado 38 80,9% 358 77,3% 

Peso elevado 6 12,8% 48 10,4% 

       

Idade gestacional Termo 44 88,0% 452 90,8% 0,456 

Pré-termo 6 12,0% 46 9,2% 

       

Estatura Baixa estatura 2 2,9% 12 1,9% 0,643  

Estatura adequada 68 97,1% 612 98,1% 

       

Condição nutricional Obeso 15 21,4% 52 8,3% 0,004 

 Sobrepeso 7 10,0% 90 14,4%  

 Eutrófico 47 67,1% 459 73,6%  

 Desnutrido 1 1,4% 23 3,7%  

       

Cisteína ≥ 445,0 µmol/L 28 40,0% 38 6,2% < 0,001 

 < 445,0 µmol/L 42 60,0% 574 93,8%  

       

Vitamina B12 < 346,2 pg/dL 11 15,7% 59 9,4% 0,098 

 ≥ 346,2 pg/dL 59 84,3% 566 90,6%  

       

Ácido Fólico < 9,1 ng/dL 6 8,7% 63 10,1% 0,715 

 ≥ 9,1 ng/dL 63 91,3% 562 89,9%  

* Nível de significância do teste do Qui-quadrado 
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4.3  ANÁLISE BIVARIADA DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE CISTEÍNA 

COM AS DEMAIS VARIÁVEIS  

 

Considerando-se como aumentados níveis plasmáticos de cisteína acima do 

percentil 90, esta variável foi dicotomizada em valores superiores e inferiores a 

445,0 µmol/L. Deste modo procedeu-se a análise bivariada dos níveis de 

cisteína em relação ao sexo, idade, circunferência abdominal, peso ao nascer, 

prematuridade, condição nutricional, níveis de Hcy, folato e vitamina B12 (tabela 

5). Níveis aumentados de cisteína associaram-se de forma estatisticamente 

significante com a idade superior a 10 anos (p < 0,001); níveis de Hcy 

aumentados (p < 0,001); circunferência abdominal aumentada (p < 0,001) e 

presença de obesidade (p < 0,001).  
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Tabela 5. Análise bivariada dos níveis plasmáticos de cisteína com as variáveis 

estudadas 

  Cisteína Valor de p* 

≥ 445 µmol/L < 445 µmol/L 

n % n % 

Idade ≥ 10 anos 30 19,4% 36 6,8% < 0,001 

< 10 anos 125 80,6% 491 93,2% 

       

Sexo Masculino 34 48,6% 301 48,2% 0,948 

Feminino 36 51,4% 324 51,8% 
       

Circunferência abdominal ≥ p 90 33 49,3% 140 22,8% < 0,001 

< p 90 34 50,7% 474 77,2% 
       

Raça Branco 37 72,5% 330 67,3% 0,829 

Não branco 14 27,5% 156 31,8% 
       

Peso ao nascer Baixo peso 6 13,0% 50 11,0% 0,819 

Peso adequado 36 78,3% 354 77,8% 
Peso elevado 4 8,7% 51 11,2% 

       

Idade gestacional Termo 44 46 90,2% 440 0,949 

Pré-termo 6 5 9,8% 48 
       

Estatura Baixa estatura 1 1,5% 13 2,1% 0,643  

Estatura adequada 66 98,5% 601 97,9% 
       

Condição nutricional Obeso 52 8,5% 15 22,4% < 0,001 

 Sobrepeso 84 13,7% 13 19,4%  

 Eutrófico 455 74,1% 39 58,2%  

 Desnutrido 23 3,7%  0 0,0%   

       

Homocisteína ≥ 7,3 µmol/L 28 42,4% 42 6,8% < 0,001 

 < 7,3 µmol/L 38 57,6% 574 93,2%  

       

Vitamina B12 < 346,2 pg/dL 64 10,3% 5 7,4% 0,439 

 ≥ 346,2 pg/dL 556 89,7% 63 92,6%  

       

Ácido fólico < 9,1 ng/dL 62 10,0% 5 7,4% 0,482 

 ≥ 9,1 ng/dL 557 90,0% 63 92,6%  

* Nível de significância do teste do Qui-quadrado 
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4.4   ANÁLISE MULTIVARIADA PARA A HOMOCISTEÍNA  

 

Para a análise multivariada da Hcy entraram no modelo inicial as variáveis 

que apresentaram nível de significância menor do que 10% (p<0,1) nas 

comparações bivariadas de forma categorizada. Utilizou-se então com o 

método de regressão logística stepwise foward que não inclui no modelo as 

variáveis sem significância estatística. Desta forma, entre as variáveis que 

inicialmente foram inseridas no modelo (p < 0,1), permaneceram no modelo 

final aquelas que apresentaram significância estatística (p<0,05).  

Para a Hcy utilizou-se no modelo final da análise multivariada logística as 

variáveis: idade, circunferência abdominal, níveis plasmáticos de cisteína e 

condição nutricional. O resultado obtido foi que crianças com circunferência 

abdominal aumentada, ajustada para as variáveis do modelo, têm 2,34 vezes 

mais chance de ter níveis aumentados de Hcy (tabela 6). 

 
 

Tabela 6. Análise multivariada para Hcy 

Variável Coeficiente Nível descritivo  
(p-valor) 

Odds ratio  
(Exp(coef)) 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Circunferência abdominal 
 (≥ p90) 0,85 0,001 2,34 1,4 3,9 

      

Constante -2,44 < 0,001 0,87   

* Variáveis do modelo: idade, cisteína, circunferência abdominal e condição nutricional 

 
 

4.5  ANÁLISE MULTIVARIADA PARA CISTEÍNA  

 

Para a análise multivariada da cisteína entraram no modelo inicial as 

variáveis apresentaram nível de significância menor do que 10% (p < 0,1) nas 

comparações bivariadas de forma categorizada. Utilizou-se então com o 

método de regressão logística stepwise foward que não inclui no modelo as 
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variáveis sem significância estatística. Desta forma, entre as variáveis que 

inicialmente inseridas no modelo (p < 0,1), permaneceram no modelo final 

aquelas que apresentaram significância estatística (p<0,05).  

Para a cisteína utilizou-se no modelo final da análise multivariada logística 

as variáveis: idade, níveis de Hcy, circunferência abdominal e condição 

nutricional. Os resultados obtidos foram que há uma tendência que pacientes 

com circunferência abdominal elevada terem aproximadamente chance 2 vezes 

maior  de ter cisteína inadequada e que a cada idade das crianças aumenta em 

41% a chance de ter cisteína inadequada (tabela 7). 

 
 

Tabela 7. Análise multivariada para a cisteína 

Variável Coeficiente Nível descritivo  
(p-valor) 

Odds ratio  
(Exp(coef)) 

Limite  
Inferior 

Limite 
Superior 

Circunferência abdominal  
(≥ p90) 

0,63 0,063 1,87 0,97 3,61 

      

Idade das crianças  
(em anos) 

0,35 0,004 1,41 1,12 1,79 

      

Constante -7,11 <0,001 0,00   

* Variáveis do modelo: idade, homocisteína, circunferência abdominal e condição nutricional 

 
 

4.6  ANÁLISE CRUZADA DA CONDIÇÃO NUTRICIONAL (Z-ESCORE DO 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL) E CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

PARA A HOMOCISTEÍNA E CISTEÍNA  

 

Por meio da análise combinada da condição nutricional e circunferência 

abdominal com os níveis de Hcy (tabela 8) e cisteína (tabela 9) nas crianças 

avaliadas, pode-se observar que houve associação, estatisticamente 

significante, entre os níveis de homocisteína e cisteína com a circunferência 

abdominal aumentada, mesmo em crianças eutróficas.  Mostrando ser a 
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circunferência abdominal aumentada uma variável que se associa com níveis 

mais elevados de homocisteína e cisteína mesmo na ausência da obesidade. 

 
 

Tabela 8. Análise cruzada da condição nutricional e circunferência abdominal 

para a Hcy 

Condição nutricional 
Circunferência 

abdominal 

Homocisteína 

Valor de p * ≥ 7,3 µmol/L < 7,3 µmol/L 

n % n % 

Obeso 
≥ p90 14 93,3% 47 90,4% 

> 0,999 
< p90 1 6,7% 5 9,6% 

       

Sobrepeso 
≥ p90 6 85,7% 55 61,1% 

0,253 
< p90 1 14,3% 35 38,9% 

       

Eutrófico 
≥ p90 9 19,1% 42 9,2% 

0,040 
< p90 38 80,9% 417 90,8% 

       

Desnutrido < p90 1 100% 23 100% *** 

* Nível se significância do teste do Qui-quadrado e Exato de Fisher  

 

Tabela 9. Análise cruzada da condição nutricional e circunferência abdominal 

para a cisteína 

Condição nutricional 
Circunferência 

abdominal 

Cisteína 

Valor de p * ≥ 445 µmol/L < 445 µmol/L 

n % n % 

Obeso 
≥ p90 14 93,3% 47 90,4% 

> 0,999 
< p90 1 6,7% 5 9,6% 

       

Sobrepeso 
≥ p90 8 61,5% 54 64,3% 

> 0,999 
< p90 5 38,5% 30 35,7% 

       

Eutrófico 
≥ p90 11 28,2% 39 8,6% 

0,001 
< p90 28 71,8% 416 91,4% 

       

Desnutrido < p90 23 100,0% 23 100,0% *** 

* Nível de significância do teste do Qui-quadrado e  Exato de Fisher 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. AMOSTRA E MÉTODO 

 

Este estudo foi realizado essencialmente para explorar, pela primeira vez 

no Brasil, a distribuição dos níveis Hcy em crianças saudáveis com idade entre 

6 e 11 anos e 6 meses. 

 A amostra estudada foi proveniente de escola pública localizada em 

Santo André, município do Estado de São Paulo, consistindo em 708 crianças 

saudáveis. Estudos anteriormente publicados, na faixa etária pediátrica, 

também utilizaram amostra proveniente de escolas públicas (Papoutsakis et al, 

2004; Beynum et al, 2005; Zhu et al, 2006; Papandreou et al, 2006; Im et al, 

2007; Hanumante et al, 2008). 

 No presente estudo não observamos diferença significante nos níveis de 

Hcy em relação ao gênero. Estudos prévios demonstraram diferenças em torno 

de 2µmol/L, superiores para homens em relação a mulheres. Esta diferença 

torna-se menos expressiva com o avanço da idade (Refsum, 2004). Outros 

autores relataram níveis de Hcy cerca de 21% superiores para o sexo 

masculino, em adultos saudáveis (Must et al., 2003; Walker et al., 1999; Murphy 

et al., 2002; Bathum et al., 2007). 

 Não observamos diferença estatisticamente significante na prevalência 

de níveis elevados de Hcy entre meninos e meninas. Estudo conduzido por 

Papandreou e cols. (2006), envolvendo 524 crianças e adolescentes gregos, 

entre 6 e 15 anos de idade, não encontrou diferença entre os gêneros para os 

níveis médios de Hcy.  

 Em nosso estudo a mediana de idade foi de 8,9 anos e todas as crianças 

eram pré-púberes. Após a puberdade os meninos têm concentrações médias 

de Hcy superiores às de meninas (Refsum, 2004). 
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 O grupo étnico predominante no estudo foi de brancos (67,8%), segundo 

classificação por parte do responsável pela criança, Gerber & Zielinsky (1997) 

relata participação de (99,74%) de crianças classificadas como brancas em seu 

estudo, entretanto deve-se considerar que, mesmo com os critérios adotados, a 

falta de informação da origem étnica da nossa população dificulta a divisão da 

amostra de acordo com o grupo étnico. Alves-Silva e cols. (2000) relatam que a 

população brasileira é altamente miscigenada e mesmo na população branca 

brasileira há grande contribuição ameríndia e africana pela linhagem materna e 

contribuição portuguesa pela linhagem paterna.  

 A prevalência de sobrepeso e obesidade na amostra foi de 13,9% e 

9,6%, respectivamente. Em relação à circunferência abdominal, 24,9% das 

crianças apresentaram valores superiores ao percentil 90. Nos Estados Unidos, 

os dados mais recentes sobre a prevalência da obesidade em crianças e 

adolescentes, em nível nacional, são de 1999-2000, do National Health and 

Nutrition Examination Survey – NHANES. De acordo com esses dados, 15,8% 

das crianças entre 6 e 11 anos e 16,1% dos adolescentes entre 12 e 19 anos 

apresentam índice de massa corporal maior ou igual ao percentil 95, para idade 

e sexo. Além disso, indicam que, em duas décadas, a prevalência da obesidade 

dobrou entre as crianças e triplicou entre os adolescentes daquele país. Tais 

dados revelaram a ocorrência de 47% de excesso de peso na faixa etária de 6 

a 19 anos (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2008). 

No Brasil, repete-se o modelo da prevalência mundial, como revela a 

segunda etapa da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na qual se constatou excesso de 

peso em 40,6% da população adulta brasileira. Na faixa etária pediátrica, 

estudos nacionais demonstram prevalências de excesso de peso que variam 

entre 10,8% e 33,8% em diferentes regiões (Sociedade Brasileira de Pediatria, 

2008).  

 Costa e cols. (2007) em estudo realizado com escolares na cidade de 

Santos – SP verificou prevalência de 15,7% de sobrepeso e 18% de obesos. Já 



47 
 

 
  
  
  

Brasil e cols. (2007), também em estudo com escolares na cidade de Natal – 

RN identificaram 14,1% de sobrepeso e 12,4% de obesos. No município de 

Santo André o único sistema de avaliação nutricional das crianças é o 

acompanhamento das condicionalidades (peso, estatura e vacinação) do 

Programa Bolsa Família do Ministério da Saúde, onde no segundo semestre de 

2008 encontrou-se 2,9% de crianças em sobrepeso e/ou obesidade (Ministério 

da Saúde, 2009). 

A obesidade, especialmente a visceral, é fator de risco para o 

desenvolvimento de resistência insulínica, diabetes tipo 2 e doenças 

cardiovasculares (Sowers, 2003). Crescem as evidências, em crianças e 

adolescentes, que a circunferência abdominal acima do percentil 90, de 

maneira independente, associa-se com fatores de risco cardiovascular e 

resistência insulínica (Savva et al., 2000, Maffeis et al., 2003, Moreno et al., 

2002, Lee et al., 2006, Watts et al., 2008).  

 O ponto de corte adotado para os níveis de Hcy foi de 7,3µmol/L, que 

representa o percentil 90 da amostra. Outros autores também utilizaram o 

percentil 90 como ponto de corte para níveis elevados de Hcy, os valores 

encontrados variaram de 10 µmol/L a 11,5 µmol/L. Em revisão publicada por 

Refsum (2004) foi proposta a adoção de limites superiores diferenciados para 

crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos de 8 µmol/L e 10 µmol/L, 

em locais com e sem suplementação de folato, respectivamente. O Brasil desde 

junho de 2004 pratica a fortificação obrigatória das farinhas de milho e trigo com 

a adição de 150 µg de ácido fólico para cada 100 gramas de farinha (Resolução 

- RDC nº 344, 2002). Portanto, os valores por nós encontrados podem refletir o 

efeito desta suplementação uma vez que são inferiores ao menor valor descrito 

no trabalho de Refsum (2004).  

 Já para análise da cisteína o ponto de corte adotado foi de 445µmol/L, 

que caracteriza o percentil 90 da população. Estudos em adultos utilizaram os 

seguintes valores como limite superior para cisteína: 282µmol/L (p95 da 

amostra) (El Khairy et al.,  2003), 300µmol/L (p95 da amostra) (El Khairy et al., 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=1679
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=1679
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2001) e 330µmol/L (p95 da amostra) (El Khairy et al., 1999). Em crianças, Bates 

e cols. (2003), avaliando 922 crianças entre 7 e 10 anos, adotaram pontos de 

corte de 264 e 271 µmol/L para meninos e meninas, respectivamente.  

Não podemos excluir a possibilidade dos níveis de cisteína terem sido 

influenciados por estilo de vida e hábitos alimentares dos participantes (El 

Khairy et al., 1999; El Khairy et al., 2009). 

 

5.2. RELAÇÃO DOS NÍVEIS DE HOMOCISTEÍNA COM AS VARIÁVEIS 

ESTUDADAS 

  

O aumento da concentração plasmática de Hcy tem sido identificado 

como fator de risco independente para DCV (Nilsson et al., 1996), como doença 

coronariana e acidente vascular cerebral (Refsum et al., 1998; Klee, 2000; Wald 

et al., 2002; de Bree et al., 2002). A Hcy plasmática induz a comprometimento 

funcional das células endoteliais, oxidação do LDL-colesterol, proliferação da 

musculatura lisa dos vasos, entre outras ações na vasculatura; atua, também 

ativando fatores de coagulação e induzindo à trombose (Rhee et al., 2002). Em 

estudo de metanálise, após ajuste para conhecidos fatores de risco 

cardiovascular, uma redução de 3 µmol/L nos níveis de Hcy associou-se com 

redução de 11% e 19% no risco de desenvolvimento de doença coronariana e 

acidente vascular cerebral, respectivamente (NCEP, 2002). 

Cabe ressaltar que independentemente da natureza da relação entre a 

hiper-homocisteinemia e da causalidade há evidências suficientes sobre sua 

associação com doença vascular sendo sua magnitude semelhante ao fumo 

(Guaraldi et al., 2009).  

Os níveis de Hcy acima do percentil 90, em nosso estudo, associaram-se 

de forma significativa com idade superior a 10 anos, circunferência abdominal 

aumentada, níveis de cisteína elevados e com a presença de obesidade.  

Reddy (1997) em seu estudo com crianças pré-púberes não encontrou 

associação entre nível de Hcy e idade, mas alguns autores afirmam que os 
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níveis de Hcy aumentam de acordo com a idade e este valor pode ser até duas 

vezes maior desde a infância até a terceira idade (Tonstad et al., 1996; Walker 

et al., 1999; de Laet et al., 1999; Rauh et al., 2001; Murphy et al., 2002; Must et 

al., 2003; Refsum et al., 2004; Ganji & Kafai, 2005). No estudo publicado por 

Papandreou (2006), em crianças e adolescentes, houve correlação significativa 

entre os níveis de Hcy e idade.  

A obesidade é um grave problema de saúde pública e demonstra 

expressivo aumento na sua prevalência. A relação entre obesidade e risco 

cardiovascular não depende apenas da quantidade de gordura corporal total 

como também, da sua distribuição. Indivíduos com aumento da gordura visceral 

têm risco elevado para alterações do perfil lipídico e para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (Pataky et al., 2009). A aferição da circunferência 

abdominal é medida de fácil obtenção e de grande importância tendo em vista 

sua relação com a adiposidade visceral (Freedman et al., 1999; Sarni et al., 

2006; Pataky et al., 2009).  

Uma correlação entre cisteína plasmática e risco CV foi relatada em 

alguns estudos da literatura, independentemente de sua correlação com a Hcy 

(Mansoor et al., 1995; El-Khairy et al., 1999; El-Khairy et al., 2001). Para 

estudar a interação entre cisteína e Hcy, estudos relatam que a correlação 

existe quando o indivíduo apresenta baixos níveis plasmáticos de cisteína e 

elevados níveis de Hcy (El-Khairy et al., 2001), contudo nosso estudo mostrou o 

oposto, ou seja, níveis de cisteína aumentados associaram-se de forma 

estatisticamente significante com os níveis elevados de Hcy com p < 0,001, o 

mesmo que foi observado em estudo norueguês realizado com adultos jovens 

(Stea et al., 2008).  

Nosso estudo mostrou também que os níveis plasmáticos elevados de 

Hcy estão associados significativamente com obesidade, com p = 0,004 (tabela 

4). Os estudos que avaliam a relação entre obesidade e hiper-homocisteinemia 

evidenciam resultados conflitantes, alguns mostrando a presença de 

associação (Tungtrongchitr et al., 2003; Narin et al., 2005; Papandreou et al., 
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2006) e outros ausência (Brasileiro e cols.,2005; de Laet et al., 1999; Fonseca 

et al., 2003; Papoutsakis et al. 2005).  

Os níveis de folato e vitamina B12 foram inversamente associados com 

concentrações de Hcy, com p = 0,098 (tabela 4). Papoutsakis e cols. (2005) 

encontraram relação negativa entre os níveis de folato e B12 com níveis de Hcy, 

sendo p<0,0001 e p = 0,008, respectivamente, estas relações são observadas 

também com dados publicados por outros autores (Tonstad et al. 1996; de Laet 

et al. 1999; Osganian et al. 1999, Bates et al. 2002).  

A prematuridade e o peso de nascimento não mostraram relação com 

níveis elevados de Hcy, contudo Franco e cols. (2007) observaram níveis 

elevados de Hcy em crianças PIG (baixo peso para idade gestacional). Este 

fato pode contribuir para elevação do risco nesse grupo de RNs que conforme 

descrito em estudos por Barker e cols. (1993) tem maior risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas. Uma limitação em nosso estudo foi o 

fato do peso ao nascer e da idade gestacional ter sido referido pela mãe ou 

responsável pela criança e, portanto sujeitos a erro. 

 

 

 

5.3. RELAÇÃO DOS NÍVEIS DE CISTEÍNA COM AS VARIÁVEIS 

ESTUDADAS 

 

A cisteína é um aminoácido que pertence ao grupo dos sulfidrílicos e 

possui propriedades químicas e estruturais semelhantes às da Hcy (Lehninger 

et al., 2000). Este aminoácido participa da síntese de glutationa e na forma 

oxidada relaciona-se com aterogênese e trombogênese. 

Em nosso estudo observamos associação estatisticamente significante 

entre níveis de cisteína superiores ao percentil 10 e idade superior a 10 anos, 

níveis de Hcy, aumento da circunferência abdominal e presença de obesidade 

com p <0,001  para todas as variáveis, como podemos visualizar na  tabela 5. 
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Os níveis de cisteína, à semelhança do descrito para a Hcy, também se 

elevam com a idade (Nordstrom et al., 1992; Nygard et al., 1997; Edgar et al., 

2008). 

Em estudo conduzido com 16176 indivíduos adultos, entre 40 e 67 anos 

de idade, avaliados pelo Hordaland Homocysteine Study, os níveis de cisteína 

total associaram-se significativamente com o índice de massa corporal (El 

Khairy et al., 1999). Em estudo posterior os mesmos autores avaliaram por 

meio da dupla emissão de feixes de raio X a composição corporal de 5054 

indivíduos e verificaram uma notável associação significante e positiva entre as 

concentrações de cisteína total e a massa gorda. Não foi observada relação 

com a massa magra (El Khairy et al., 2003). 

Outra evidência interessante da relação entre a cisteína e o peso 

corporal vem da observação de indivíduos com homocistinúria devido à 

deficiência na cistationina beta-sintase (erro na transulfuração da Hcy em 

cisteína) com expressiva redução nas concentrações de cisteína total. Este erro 

inato do metabolismo é relacionado, entre outras manifestações clínicas, a um 

fenótipo magro o qual não tem sido observado em indivíduos com outros tipos 

de homocistinúria, nos quais a formação de cisteína é normal (Elshorbagy et al., 

2009). 

A análise multivariada revelou uma associação significante entre o 

aumento de circunferência abdominal (acima do percentil 90) e os níveis de 

Hcy, mesmo em crianças eutróficas. Crianças com circunferência abdominal 

aumentada, ajustada para variáveis como idade e índice de massa corporal, 

demonstraram 2,34 vezes mais chance de ter níveis aumentados de Hcy. 

Estudos mostram que a medida de circunferência abdominal reflete o 

aumento da adiposidade visceral, mesmo na faixa etária pediátrica (Lee et al.,  

2006). Os adipócitos viscerais possuem maior atividade lipolítica liberando 

ácidos graxos livres na circulação que contribuem para o desenvolvimento de 

resistência insulínica. A resistência insulínica pode ser definida como a 

incapacidade do organismo de responder à ação da insulina. É compensada 
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por um aumento da secreção desse hormônio pelas células beta pancreáticas 

(hiperinsulinismo), para manter a tolerância normal à glicose. No adulto a 

adiposidade central (abdominal) está relacionada ao maior risco de mortalidade 

e de desenvolvimento de morbidades como a hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemias e diabetes tipo 2 (Rexrode et al.,1998; Sowers, 2003; Bigaard  et 

al., 2003).  

Freedman e cols. (1999), no estudo de coorte intitulado Bogalusa Heart 

Study, observaram em crianças e adolescentes que a medida de cintura 

superior ao percentil 90 da população estudada relacionava-se com alterações 

do metabolismo lipídico e com resistência insulínica. Outros autores também 

demonstraram que o aumento da circunferência abdominal está associado a 

alterações metabólicas e ao maior risco cardiovascular (Savva et al., 2000; 

Moreno et al., 2002; Maffeis et al., 2003; Lee et al., 2006). 

Os adipócitos viscerais secretam ainda uma variedade de citocinas 

conhecidas como adipocitocinas sugerindo o papel do tecido adiposo como 

órgão endócrino que pode afetar a função de outros órgãos. A perda de peso, 

particularmente a redução da circunferência abdominal, melhora a sensibilidade 

à insulina, perfil lipídico e adipocitocinas séricas reduzindo o risco de doenças 

crônicas, como as cardiovasculares. Por essa razão a circunferência abdominal 

passou a ser um parâmetro importante para identificação de risco 

cardiovascular sendo recentemente incorporada pela International Diabetes 

Federation (IDF) na definição de síndrome metabólica em crianças e 

adolescentes (Zimmet et al., 2007). 

Uma das hipóteses para explicar a relação encontrada no presente 

estudo entre o aumento da circunferência abdominal e níveis elevados de 

homocisteína pode decorrer do fato de sua concentração ser regulada pela 

hiperinsulinemia (Fonseca et al., 1998). A concentração plasmática de insulina 

tem um efeito no metabolismo da homocisteína por influenciar a taxa de 

filtração glomerular ou a atividade da 5,10 metilenotetra hidrofolato redutase. 

Pesquisas em animais de experimentação propõem que a insulina altera a 
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atividade de enzimas envolvidas no turnover da Hcy. (Fonseca et al., 2000). 

Níveis elevados de Hcy promovem ainda dano endotelial por meio da geração 

de radicais livres, comprometendo a vasodilatação óxido nítrico dependente e 

conseqüentemente agravando a resistência insulínica. Nesse sentido há vários 

estudos reportando associação entre síndrome metabólica, resistência 

insulínica e níveis de Hcy (Meigs et al., 2001; Gillum et al., 2003; Guven et al., 

2005; Al-Daghri, 2007). 

Em adultos estudos mostraram associação entre o aumento da 

circunferência abdominal e hiper-homocisteinemia (Masaki et al., 2007). Em 

crianças há apenas um estudo publicado avaliando essa associação: Watts e 

cols. 2008, por meio de estudo transversal avaliaram 148 crianças australianas 

(70 eutróficas, 50 sobrepeso e 28 obesas), entre 6 e 13 anos de idade, 

observando que a circunferência abdominal foi um melhor indicador, 

comparativamente ao índice de massa corporal, de risco cardiovascular. Neste 

estudo os autores não observaram diferença significativa nos níveis médios de 

Hcy entre crianças com e sem circunferência abdominal acima do percentil 90.   

A análise multivariada  revelou uma associação significante entre o 

aumento da circunferência abdominal (acima do percentil 90), mesmo em 

crianças eutróficas e os níveis de cisteína. Crianças com circunferência 

abdominal aumentada, ajustada para variáveis como níveis de Hcy e índice de 

massa corporal, demonstraram chance 2 vezes maior de ter cisteína 

inadequada e que a cada ano de idade das crianças aumenta em 41% a 

chance de ter cisteína inadequada. 

Recentes estudos de coorte têm demonstrado associação entre a 

atividade da gama-glutamiltransferase (GGT) com a gravidade da doença 

coronariana e com morbi-mortalidade por doenças cardiovasculares. (Giral et 

al., 2008). A GGT participa do catabolismo da glutationa, um composto 

sulfridrílico de baixo peso molecular que atua na remoção de radicais livres 

desempenhando papel chave no estresse oxidativo intra e extracelular. A ação 

da GGT na glutationa resulta na clivagem com produção de cisteína e cisteinil-
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glicina. A cisteína é o tiol mais abundante no plasma e associa-se com 

aterosclerose e risco CV. Estudo conduzido por Giral e cols. (2008), envolvendo 

1131 pacientes dislipidêmicos, destacou a associação entre níveis elevados de 

GGT e de cisteína e a ocorrência de síndrome metabólica. 

Estudos têm demonstrado que a GGT e transaminases são elevadas em 

indivíduos com aumento da circunferência abdominal e na presença de 

síndrome metabólica (Bruckert et al., 2002; Onat et al., 2006; Lee et al., 2007). 

Além do mais, vários estudos epidemiológicos têm demonstrado que a GGT é 

fator de risco para DCV (Wannamethee et al., 1995; Ruttmann et al., 2005; Onat  

et al., 2006). A associação de níveis elevados de GGT com síndrome 

metabólica é mediada pela resistência insulínica e obesidade central, e está 

associada com esteatose hepática (Stranges et al., 2004; Lonardo et al., 2006).  

No contexto do estresse oxidativo a GGT pode contribuir para a 

patogênese da aterosclerose e sua atividade sistêmica está associada com a 

geração de radicais livres. Em estudo em adolescentes conduzido por Morrison 

e cols. (1999) os níveis de glutationa foram significativamente mais baixos nos 

que tinham história familiar positiva para doença coronariana comparativamente 

aos que não tinham história. Os adolescentes com maior atividade de GGT 

apresentaram maior índice de massa corporal, adiposidade central, 

hipertrigliceridemia e baixas concentrações de HDL-colesterol.  

Assim postulamos que a relação entre aumento da cintura abdominal e 

níveis aumentados de cisteína pode encontrar explicação no aumento da 

atividade da GGT. Em publicação recente Elshobaghy e cols. (2009) avaliando 

1550 indivíduos indicaram as concentrações de cisteína como forte preditor do 

índice de massa corporal e de obesidade (indivíduos no quartil superior de 

cisteína apresentaram chance 3,5 vezes maior de serem obesos 

comparativamente a indivíduos no primeiro quartil), independentemente da 

GGT abrindo perspectivas para outros mecanismos que expliquem essa 

associação. Neste estudo não foi avaliada a circunferência abdominal. Estudos 

em animais de experimentação mostram associação entre o aumento de 
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ingestão de cisteína e aumento do peso corporal total, enquanto que a restrição 

de metionina (precursor da cisteína) diminui a adiposidade visceral (Stipanuk et 

al., 2002; Malloy et al., 2006). Em indivíduos com Síndrome de Down há super 

expressão do gene CBS localizado no cromossomo 21 resultando em níveis 

elevados de cisteína o que tem sido usado para explicar, pelo menos 

parcialmente, o aumento da incidência de obesidade nessa população 

(Stipanuk et al., 2002). 

Não há até o momento publicações avaliando a relação entre a 

circunferência abdominal e níveis de cisteína em crianças. Dessa forma, 

acreditamos que os resultados por nós obtidos podem ser utilizados como 

referência para estudos futuros em que os níveis de Hcy e cisteína sejam 

avaliados, bem como podem contribuir para o entendimento do papel destes 

aminoácidos no estabelecimento de doenças crônicas. 

Elevados níveis de Hcy e cisteína podem aumentar o risco para o 

desenvolvimento futuro de doenças cardiovasculares, com isso medidas 

preventivas como educação nutricional e modificação do estilo de vida precisam 

ser implementadas, no âmbito de saúde pública, no sentido de conter a 

evolução ascendente da obesidade e da alteração de medidas antropométricas 

relacionadas com risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

como a circunferência abdominal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho demonstrou que os níveis médios de Hcy e cisteína 

para faixa etária de 6 a 11 anos e 6 meses foram de 5,6 µmol/L e 365,36 

µmol/L, respectivamente. O percentil 90 para Hcy e cisteína correspondeu a 7,3 

µmol/L e 445 µmol/L, respectivamente. Não se observou associação 

significante entre os níveis de Hcy e cisteína e deficiência de ácido fólico e 

vitamina B12. 

O estudo demonstrou, pela primeira vez na literatura, associação entre o 

aumento da circunferência abdominal e níveis elevados de Hcy e cisteína, em 

crianças muito jovens, independentemente da condição nutricional. Verificou-se 

que crianças com circunferência abdominal aumentada, mesmo as eutróficas, 

têm chance 2,34 vezes mais elevada de apresentar níveis altos de Hcy (acima 

do percentil 90). Em relação à cisteína, observou-se que crianças com 

circunferência abdominal elevada tiveram chance 2 vezes maior de ter cisteína 

inadequada (acima do percentil 90), e que a cada ano de idade das crianças 

aumenta em 41% a chance de ter cisteína inadequada. 

Com base nesses achados ressaltamos a importância da aferição da 

circunferência abdominal, prática clínica pediátrica como procedimento simples 

e não invasivo importante na avaliação de risco cardiovascular. 
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7. ANEXOS 
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7.1 APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA – FACULDADE DE MEDICINA DO 

ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA – UNIFESP 
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7.3  MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO   

I . Dados de identificação do sujeito da pesquisa: 

a. Nome do 

paciente:_____________________________________________________ 

b. Matrícula:____________________________________________________________ 

c. Nascimento: _____/_____/_____ 

d. Endereço: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

e. Telefone: ___________________________________________________________ 

 

II. Dados do responsável legal: 

a. Nome :______________________________________________________________ 

b. Grau de parentesco: ___________________________________________________ 

c. RG:________________________________________________________________ 

d. Nascimento:_____/_____/_____ 

e. Endereço:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

f. Telefone:____________________________________________________________ 
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III. Dados sobre o protocolo científico: 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE HOMOCISTEÍNA EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANDRÉ E SUA IMPORTÂNCIA COMO FATOR DE RISCO PARA 

DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

a. Responsável: Narjara Pereira Leite 

b. Avaliação do risco do protocolo: apenas inerentes a venopunção periférica 

c. Duração do protocolo: Um ano 

 

IV. Registro das explicações do pesquisador ao paciente e ao seu responsável 

legal, sobre o protocolo: 

a. Justificativa e objetivos do estudo: 

Estaremos realizando um estudo na escola que seu filho estuda sobre alguns 

novos fatores que a medicina tem mostrado como importantes para o desenvolvimento 

de doenças do coração (infarto e derrame). Essas doenças são as que mais matam no 

mundo hoje em dia e por isso mesmo devem ser prevenidas desde a infância. 

Pressão alta, aumento das gorduras no sangue, diabetes, cigarro, falta de 

exercício, são todos fatores que nós já conhecemos bem como de risco para doenças 

do coração. Entretanto, atualmente, algumas outras substâncias tem sido estudadas, 

entre elas aparece a homocisteína, que se acumula em nosso organismo e facilita o 

aparecimento de doenças nos vasos que transportam o sangue ao coração. Sabe-se 

também que o aumento dessa substância (homocisteína) está relacionado a defeitos 

genéticos (herdados de pai para filho) e a deficiência de algumas vitaminas: B12, B6 e 

ácido fólico, podem ajudar no aumento da homocisteína. 

Há poucos trabalhos com crianças sobre esse assunto, por isso estamos 

desenvolvendo esse, que servirá para entender melhor como essas coisas acontecem 

na faixa etária pediátrica e para combater o mais cedo possível o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, começando pelas crianças. 

b. Procedimentos que serão realizados: seu filho será pesado, medido, na própria 

escola, avaliando se está gordinho ou não. Escolheremos um dia no  qual será 

realizada uma coleta de sangue, 5ml, para dosagem de: homocisteína, vitamina 

B6, vitamina B12, folato. Os resultados serão enviados a ecola, no nome do seu 

filho, e você saberá se estão normais ou alterados e que significam. 



64 
 

 
  
  
  

c. Desconfortos e riscos esperados: os riscos são mínimos e estão relacionados a 

coleta de sangue. Os demais procedimentos tomarão apenas tempo, mas são 

muito semelhantes aos das consultas pediátricas rotineiras (pesar, medir altura 

e observar a cintura). 

d. Benefícios que poderão ser obtidos: uma parte dessas avaliações não são 

realizadas de rotina nas consultas pediátricas. Por isso quando for terminada a 

avaliação: clínica e laboratorial, poderemos identificar as alterações que sua 

criança tem, que podem ser fatores de risco, durante a vida dele, para o 

desenvolvimento de doenças do coração. As doenças que acometem nosso 

corpo quando somos adultos, geralmente iniciam-se quando somos crianças, o 

problema é que muitas veze não percebemos. Isso é extremamente importante 

porque quando identificados os fatores de risco poderemos intervir e tratar de 

forma efetiva. Assim seu filho poderá ter menos chance de ter infarto ou 

derrame no futuro. Para isso vocês receberão todas as informações e 

acompanhamento necessário, sem nenhum gasto, por nossa equipe de 

pediatras e nutricionistas. 

 

V. Esclarecimentos dados pelo médico sobre garantias do sujeito do 

protocolo: 

 Nós garantimos a você e ao seu filho (a): 

a. Acesso à qualquer informação sobre os procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa; 

b. Garantia de sigilo e privacidade quanto às informações coletadas e resultados 

obtidos; 

c. Disponibilidade de assistência médica pela Faculdade de Medicina da 

Fundação do ABC; 

d. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde, decorrentes do 

estudo. 

 

VI. Contatos:  

Narjara Pereira Leite - Nutricionista 

Disciplina de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina do ABC 
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Anexo 2  - Ambulatório de Especialidades 

Av. Príncipe de Gales 1440 – Santo André – SP 

CEP: 16061-620 

 

VII. Consentimento pós esclarecimento: 

 Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador, ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente protocolo 

científico. 

 

Santo André, _____ de _______________ de _______. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável legal 

 

 

 

___________________________________ 

Responsável pelo protocolo 
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7.4  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TANNER 

 

7.4.1 Estadiamento puberal (sexo feminino) mamas (M) e pelos pubianos 
(P) 
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7.4.2 Estadiamento puberal (sexo masculino) volume testicular (G) e pelos  
pubianos (P) 
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7.5  QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

E. E. Augusto Leite Franco 

 

I. Identificação: 

1. Nome da criança:_________________________________________________________ 

    Série:___________  Professora:__________________ 

2. Nome do responsável:_____________________________________________________ 

    Parentesco:______________________________________________________________ 

3.  Data do nascimento: _____/_____/_____ 

4. Sexo  (  ) Masculino  (  ) Feminino 

5. Cor    (  ) Branco  (  ) Não Branco 

 

II. Moradia: 

1. A casa ou apartamento onde a família mora é feita de : 

    (   ) tijolo  (   ) madeira  (   ) outros:_____________________________ 

2. A casa ou apartamento onde a família mora é: 

    (   ) própria  (   ) alugada  (   ) cedida  (   ) invadida 

3. A casa ou apartamento tem banheiro dentro: 

    (   ) sim (   ) não  

4. A casa ou apartamento possui : 

a. água tratada e encanada   (   ) sim  (   ) não 

b. luz     (   ) sim  (   ) não 

c. esgoto tratado e encanado  (   ) sim  (   ) não 

5. A coleta de lixo acontece: 

(   ) todos os dias (   ) 2 a 3 x/semana (   ) 1x/semana (   ) não acontece 

III. Condições sócio-econômicas: 

1. A mãe da criança : 

    (   ) mora com  o pai 

    (   ) mora com outro companheiro (não é o pai da criança) 

    (   ) mora sem companheiro 

2. A mãe da criança: 

    (   ) não estudo                       (   ) 1-4ª séries incompleto  (   ) 1-4ª séries 

incompleto 
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    (   ) 5-8ª séries incompleto         (   ) 5-8ª séries completo                        (   ) 2º grau 

incompleto 

    (   ) 2º completo                                   (   ) ensino superior incomp.                  (   ) 2º grau 

incompleto 

 3. Qual a profissão ou ocupação da mãe: 

    (   ) está desempregada   (   ) autônoma 

    (   ) está empregada e registrada  (   ) está empregada sem registro  

4. Qual a profissão ou ocupação do pai da criança: 

    (   ) está desempregado   (   ) autônomo 

    (   ) está empregado e registrado  (   ) está empregado sem registro  

5. Quantas pessoas que moram na casa: 

(   ) crianças 

(   ) adultos  

6. Renda da casa: ( colocar o valor em reais): 

(   ) Pai ______________   (   ) Mãe_____________    

(   ) Outro familiar_________  (   ) Benefícios________ 

 

IV. Antecedentes Pessoais: 

1. Peso ao nascer:_______g  Tempo certo: (  ) sim (1) (  ) não (2) Quantos 

meses:__________ 

2. A criança foi amamentada ao peito desde o nascimento? Aleitamento total 

    (   ) sim  (   ) não  

Se sim, por quanto tempo?  

(   ) até 1 mês  (   ) até 3 meses  (  ) até 6 meses  (   ) até 1 ano  (   ) acima de 1 ano 

3.Utilizou algum dos medicamentos nos últimos 6 meses: 

(   ) vitamina  (   ) sulfato ferroso   (   ) ácido fólico   (   ) outros:_______________ 

4. Ele tem algum problema de saúde: 

(   ) rins               (   ) endocrinopatia      (   ) imunodeficiência  (   ) cardiopatia 

(   ) hepatopatia   (   ) doença genética    (   ) reumatismo   

______________________________ 

Pesquisador 
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Abstract 

 

Introduction: Homocysteine (Hcy) and cysteine amino acids are 

intermediates in the metabolism of methionine. The literature has shown that 

dietary factors, such as vitamin deficiencies, are some of the factors that can 

alter the levels of homocysteine and cysteine. Recent studies, particularly in 

adults, report that rising levels of these amino acids is on the list of factors 

associated with cardiovascular disease (CVD). Objectives: To evaluate 

plasma levels of homocysteine and cysteine in a sample of schoolchildren 

from the city of Santo André, Brazil and relate them to: levels of vitamins (folic 

acid and B12) and anthropometric variables (weight, height and waist 

circumference). Results: We evaluated 708 children, pre-pubertal children 

enrolled in public school in the municipality of Santo André. Were adopted as 

inadequate values above the 90th percentile (increased) for Hcy and 

cysteine, corresponding to 7.33 mmol / L and 445.0 mmol / L, respectively. 

For folic acid and vitamin B12 was adopted below the 10th percentile as 

inadequate (low), which were 9.1 ng / dL and 346pg/dL, respectively. In 

multivariate analysis for Hcy observed that children with increased waist 

circumference, are 2,34 times more likely to have increased levels of Hcy. It 

was found that children with increased waist circumference, even the well-

nourished, have 2,34 times more likely to produce high levels of Hcy. With 

respect to cysteine, it was observed that children with high waist 

circumference had 2 times greater chance of having cysteine inadequate, and 

that for each year of age of children increases by 41% the chance of having 

inadequate cysteine. Conclusion: This study showed for the first time in 

literature, the association between abdominal obesity and elevated levels of 

homocysteine and cysteine, in very young children, regardless of nutritional 

status. However, no significant correlation between Hcy and cysteine with 

possible deficiencies of folic acid and vitamin B12. 
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