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Resumo: Introdução: As dislipidemias podem ter causa genética e na maioria das vezes estão 
associadas à obesidade devido à reserva excessiva de gordura corporal que é facilmente 
demonstrada através de medidas antropométricas simples como a circunferência braquial 
(CB). O aumento dos níveis de colesterol total, LDL e triglicérides e baixos níveis de HDL 
estão associados à obesidade, e quanto mais elevados maior o risco de desenvolver doenças 
cardiovasculares. Objetivo: Observar a correlação entre a medida da CB e os níveis séricos de 
triglicérides e HDL-colesterol. Métodos: Estudo transversal está sendo realizados em escolares 
de 7 a 14 anos, estudantes de escolas públicas e privadas de Juiz de Fora/MG. Foram 316 
alunos selecionados por processo aleatório simples e estratificados de acordo com o sexo, 
idade e proporção em cada escola. Foi avaliada a CB, e foi realizada de coleta de sangue com 
12hs de jejum para dosagem dos níveis de colesterol total e frações e triglicérides. Para as 
análises estatísticas, utilizou-se o software SPSS, admitindo-se um nível de significância de 
p≤0,05. Resultados: A amostra foi composta por 47,3% meninos e 52,7% meninas, em média 
de 10,8+2,2 anos. Nas análises realizadas foi encontrada associação significativa para 
triglicérides (r=0,13 / p<0,05) e associação significativa, porém inversa, para níveis de HDL-
colesterol sérico (r=-0,29 / p<0,001). Conclusão: Na população avaliada quanto maior a CB 
maiores os níveis séricos de triglicérides e menores os níveis de HDL-colesterol, o que 
demonstra a importância do controle da obesidade desde a infância para evitar alterações 
mais graves no futuro. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UFJF. 
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