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INTRODUÇÃO
O aumento da circunferência abdominal (CA) decorrente do
excesso de tecido adiposo propicia o desencadear de dislipidemias,
as quais elevam o risco de eventos cardiovasculares.

OBJETIVOS
Avaliar a correlação da CA com as razões lipídicas de risco
cardiovascular em uma população do Sertão pernambucano.
MÉTODOS
100 voluntários (84 mulheres e 16 homens) participaram do
estudo. Foi obtida a CA, além da coleta de amostras de sangue
para as dosagens de colesterol total (CT), HDL-c, triglicerídeos (TG),
por metodologia enzimática, e o LDL-c através da equação de
Friedewald. ANOVA, regressão logística e correlação de Pearson
foram realizadas para as análises dos dados, estabelecendo um
valor de p<0,05 como significativo. Os dados foram apresentados
como média ± EPM (erro padrão da médio).
RESULTADOS
A obesidade abdominal (OA) esteve presente em 52% dos
indivíduos. A hipertrigliceridemia (HTG) foi detectada em 20%, HDLc reduzido em 20%, hiperglicemia (HG) em 6% e a hipertensão
arterial sistêmica (HAS) em 28%. Ao correlacionar o aumento da CA
com a glicose e o TG, obteve-se uma relação direta e positiva,
sendo a glicose (r=0,290) e TG (r=0,229). Ademais, a OA foi capaz
de aumentar as chances de desenvolver HG, HTG e reduzir o HDL-c
em 2,9, 2,7 e 1,3, respectivamente.

Foi investigada a presença dos distúrbios metabólicos para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo analisada a relação
da OA e o aumento das razões lipídicas de risco cardiovascular.
Observou-se que as razões entre CT/HDL-c, LDL-c/HDL-c e TG-HDL-c
apresentam correlação positiva e significante com as medidas de
circunferência abdominal (r=0,377, r=0,299 e r=0,287), respectivamente.
Verificou-se que a razão lipídica CT/HDL-c do grupo de indivíduos com OA
(4,35 ± 0,16) foi significativamente maior do que em indivíduos sem OA
(3,42 ± 0,16). LDL-c/HDL-c também foi maior em indivíduos com
obesidade abdominal (1,90 ± 0,14 vs. 2,78 ± 0,17), assim como a razão
lipídica TG/HDL-c que esteve significativamente maior em indivíduos
obesos (2,47 ± 0,24 vs. 3,51 ± 0,21)..
CONCLUSÃO
A OA exerceu um papel significativo nas razões lipídicas o que resultou
em aumento no risco cardiovascular entre os obesos analisados neste
estudo.
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