
 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Introdução: O sobrepeso e a obesidade constituem um grande problema de saúde pública, 

ocasionando alto custo financeiro e social, sendo fatores de risco relevantes para o surgimento 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. A obesidade, particularmente a abdominal, promove 

alterações no tecido adiposo como hipertrofia e disfunções no perfil secretório dos adipócitos, 

responsáveis pelo desenvolvimento de inflamação sub-clínica, e pelo aparecimento de 

complicações crônicas cardiometabólicas. Objetivo: Avaliação da adiposidade abdominal e 

sua associação com as complicações crônicas cardiometabólicas observadas em jovens adultos 

com excesso de peso. Métodos: Estudo epidemiológico, de delineamento transversal, incluindo 

jovens com excesso de peso, de ambos os sexos, com idade de 16 a 30 anos atendidos em um 

ambulatório de obesidade e hipertensão. Foram analisados o tecido adiposo abdominal 

subcutâneo e visceral, hepático e espessura intima-média (EIM) carotídea através do exame de 

ultrassonografia (US), indicadores antropométricos índice de massa corporal (IMC), perímetro 

do pescoço (PP), perímetro da cintura (PC), relação cintura-quadril (RCQ) e relação cintura- 

estatura (RCE), exames laboratoriais, aferição da pressão arterial e risco da síndrome da apneia 

obstrutiva do sono através do perímetro do pescoço ajustado (PPA). A insulina e a glicemia em 

jejum foram utilizadas para calcular o HOMA-IR e avaliar a resistência à insulina (RI). Foi 

avaliado a associação e correlação entre a adiposidade abdominal visceral e subcutânea com as 

complicações crônicas cardiometabólicas e dos indicadores antropométricos com a RI. 

Resultados: A adiposidade visceral anterior e posterior apresentou uma associação 

significativa com o IMC, peso atual, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, PPA, 

massa livre de gordura, insulina, HOMA-IR, EIM esquerda e direita e esteatose hepática. Foi 

observado que a espessura da adiposidade abdominal visceral posterior identifica melhor os 

indivíduos com risco cardiometabólico aumentado. A adiposidade abdominal subcutânea 

associou-se apenas com IMC, peso atual, gordura corporal total e esteatose hepática. O PP e 

PC, os índices RQC e RCE apresentaram uma associação significativa com a RI mensurada 

pelo HOMA-IR, sendo que o PP apresentou melhor correlação quando comparados com as 

demais medidas. Conclusão: Dentre os indicadores antropométricos utilizados, o PP foi o 

melhor preditor de RI. A espessura da adiposidade adbominal visceral indentificou melhor os 

indivíduos com risco cardiometabólico. 
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ABSTRACT 
 
 

Introduction: Overweight and obesity are a major public health problem, causing high 

financial and social costs, being relevant risk factors for the development of chronic 

noncommunicable diseases. Obesity, particularly abdominal, promotes changes in adipose 

tissue such as hypertrophy and dysfunctions in the secretory profile of adipocytes, responsible 

for the development of subclinical inflammation, and the appearance of chronic 

cardiometabolic complications. Objective: Evaluation of abdominal adiposity and its 

association with chronic cardiometabolic complications observed in young adults with excess 

weight. Methods: Cross-sectional epidemiological study, including overweight boys and girls, 

aged 16 to 30 years attending an outpatient clinic for obesity and hypertension. We analyzed 

the subcutaneous and visceral fat, hepatic and intima-media thickness (IMT) through ultrasound 

(US), anthropometric indicators body mass index (BMI), neck circumference (NC), waist 

circumference (WC), waist-hip ratio (WHR) and waist-to-height ratio (WHtR), laboratory tests, 

blood pressure measurement and risk of obstructive sleep apnea syndrome through the adjusted 

neck circumference (ANC). Insulin and fasting glycemia were used to calculate HOMA-IR and 

to evaluate insulin resistance (IR). We evaluated the association and correlation between 

visceral and subcutaneous abdominal adiposity with chronic cardiometabolic complications and 

anthropometric indicators with IR. Results: The anterior and posterior visceral adiposity had a 

significant association with BMI, current weight, systolic blood pressure, diastolic blood 

pressure, PPA, fat-free mass, insulin, HOMA-IR, left and right EIM, and hepatic steatosis. It 

was observed that the thickness of posterior visceral adiposity better identifies individuals with 

increased cardiometabolic risk. Subcutaneous abdominal adiposity was associated only with 

BMI, current weight, total body fat and hepatic steatosis. NC and WC, WHR and WHtR indices 

had a significant association with IR measured by HOMA-IR, and PP presented a better 

correlation when compared with other measures. Conclusion: Among the anthropometric 

indicators used, NC was the best predictor of IR. The thickness of adzominal visceral adiposity 

better identified individuals with cardiometabolic risk. 
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