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Resumo  
A obesidade, definida como excesso de gordura corpo ral, é fator de risco para doenças 
cardiovasculares. Objetivou-se correlacionar o perc entual de gordura corporal (GC) com 
alterações no perfil lipídico, em adolescentes de a mbos os sexos. Realizou-se dosagens 
séricas de colesterol total (CT), lipoproteína de b aixa densidade (LDL), lipoproteína de alta 
densidade (HDL), triglicerídeos (TG) de 130 adolesc entes com idade entre 15 e 18 anos, 
eutróficos (IMC/Idade: p25–75) e com excesso de pes o (EP) (IMC/ idade: ≥ p85). A GC foi 
obtida por bioimpedância elétrica tetrapolar vertic al com 8 eletrodos táteis e o Índice de 
Massa Corporal classificado pela WHO (2007). Utiliz ou-se os testes Kolmogorov-Smirnov, 
correlação de Pearson ou de Spearman e Odds Ratio. A mediana da idade foi de 16,9 anos 
(mínimo: 15,0 e máximo: 18,9 anos) e 58,5% (n=76) d a amostra era do sexo feminino. Com 
relação ao estado nutricional, 33,1% (n=43) apresen tavam EP e 64,6% (n=84) excesso de GC, 
sendo 76,2% (n=64) pertencente ao sexo feminino. Ap resentaram alterações no CT, HDL, 
LDL e TG, respectivamente, 47,7% (n=62), 48,5% (n=6 3), 16,2% (n=21) e 29,2% (n=38), 89,2% 
(n=116) apresentaram pelo menos 1 alteração nas var iáveis analisadas. Encontrou-se 
correlações entre GC e IMC (r=0,53, p<0,001); CT (r =0,23, p=0,007); TG (r=0,19, p=0,003) e 
LDL (r=0,18, p=0,04). Verificou-se que adolescentes  com excesso de GC tiveram 2,6 mais 
chances de apresentarem alterações no CT (IC:1,16–5 ,98), 6,4 para TG (IC:1,34–42,14) e 
adolescentes do sexo feminino de apresentarem 9,1 m ais chances de excesso de GC 
(IC:3,69–22,75) e 3,16 para inadequação no CT (IC:1 ,43–7,06). A presença de fatores de risco 
na adolescência contribui para o desenvolvimento de  doenças cardiovasculares na idade 
adulta. 
 
  
 
 


