ii

AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Luzimar Teixeira, o meu reconhecimento permanente pela
oportunidade e pelo apoio na orientação deste trabalho e, sobretudo, pelas
oportunidades de crescimento profissional. Obrigada pelo seu modo consistente e
perspicaz de proporcionar liberdade à busca científica sempre com o direcionamento
necessário.
À Profa. Dra. Ana Dâmaso, a minha imensa gratidão pela oportunidade de
me acolher no seu grupo de pesquisa, e pelos seus ensinamentos para minha
formação acadêmica e pessoal.
Ao Prof. Dr. Marco Túlio de Mello, pela oportunidade na realização de
grande parte deste trabalho.
À Profa. Dra. Marise Lazaretti Castro, pela viabilização dos exames de
DEXA.
À Geni, pela realização dos exames de DEXA.
À Márcia, por ter me ensinado a fazer as análises dos exames de DEXA.
À Dani, Aline, Mara, Leila, Wagner, Serginho e Lian, pelos profissionais
maravilhosos que são, pelo auxílio e pela amizade durante a realização deste estudo.
À Tia Candinha e Glorinha, pelo carinho e atenção diária. Vocês são mães
maravilhosas.
Ao Prof. Dr. Ronaldo, pelas correções e opiniões valiosas neste trabalho, e
pela paciência e serenidade que transmite seus ensinamentos e conselhos.
À Profa. Dra. Hanna Karen, pela grande ajuda, esclarecimentos e paciência
durante a análise estatística deste trabalho. Admiro sua garra e presteza.
Às meninas e aos meninos da casinha e do CEPE, pela colaboração,
convivência e amizade.
A todos do Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente, principalmente,
ao Prof. Dr. Mauro Fisberg, por terem contribuído e apoiado na realização deste
estudo.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

iii

Às duas amigas preciosas que fiz durante o mestrado, Suzete e Renata,
pela ajuda, apoio, esclarecimentos, correções, incentivos, baladas e, principalmente,
pela amizade verdadeira de vocês.
À Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo,
pela possibilidade de ampliar a minha formação acadêmica.
À Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, pela
possibilidade de realizar este estudo em suas dependências.
Ao corpo docente da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade
de São Paulo, pelos ensinamentos, conselhos e apoio na minha formação
acadêmica.
Ao Prof. Dr. Valmor Tricoli, pela atenção e valiosas contribuições dadas
antes do ingresso no mestrado e durante a realização do curso.
Aos funcionários da Comissão de Pós-Graduação e da biblioteca, pelas
informações e esclarecimentos durante a realização do mestrado.
À bibliotecária Lúcia Franco, pela revisão dos aspectos formais e das
referências bibliográficas deste trabalho.
A todos adolescentes que participaram deste estudo. Muito obrigada.
À minha família, principalmente à minha irmã Kitty e aos meus sobrinhos
Mikael e Misael, por sempre acreditarem em mim e me fortalecerem com o amor e a
alegria de vocês.
Ao João, pelo amor, companheirismo, paciência, compreensão, apoio,
incentivo e pelas várias correções dos “erros do meu português ruim”.
Aos meus pais, Francisco e Lhubiça, pelo amor, dedicação, preocupação e
estímulo que sempre me ofereceram. Muito obrigada por tudo. Dedico a vocês essa
conquista como gratidão.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

