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Objectivo: Identificarum perfil das crian<;:as! adolescentes com sobrepeso e obesidade observadas num estudo de interven

<rao na cidade de Bragan<;:a. 
Metodos: Foram estudadas 19 crian<;:as com sobrepeso e obesidade entre as 6 e as 14 anas de idade visando a detecs:ao 
dos niveis sericos de colesterol (CT), lipoproteinas de baixa densidade (LDL-C), alta densidade (HDL-C) e trigliceridios 
(TG). 0 sobrepeso e a obesidade fcram determinados de acordo com as valores de corte IOTF para 0 IMe. as valores 
de referenda para as parametros laboratoriais fcram os do National Cholesterol Education Program (NCEP). Ohtida a au
torizru;:3.o dos pais, por escrito, para a realiza<;:ao dos exames laboratoriais, fcram convidados a levar as seus filhos a urn 
laboratorio, com 0 qual havia urn protocolo de colaboras;ao, onde deveriarn deslocar-se da parte da manha ap6s urn jejum 

de doze horas. 
Resultados: Do total, foram identificadas 47A% crianc;as/adolescentes com sobrepeso e 52,6% com obesidade sendo a 
preval~ncia maior no sexo feminino. Aproximadamente 6% destas crianc;as/adolescentes ingerem apenas tres au menos 
refeic;6es por dia, sendo que 16,6% apresenta uma ingestao calorica total diaria superior a 2000 calonas. A hipertensao 

arterial sistolica verificou-se em 10,5% e a hipertensao arterial diast6lica em 5,3% das crianc;as/adolescentes. Verificaram
se alterac;6es nos valores de colesterol totallimitrofes e aumentados, respectivamente em 26,3% e 21,1 % destas crianc;:as/ 
adolescentes. Em relaC;ao aos valores de LDL-C foram identificadas 31,3% e 18,8% das crianc;as/ adolescentes respectiva

mente com valores limitrofes e aumentados. Os valores nao desejaveis de HDL-C foram analisados em 5,3% das crianc;as/ 
adolescentes. A hipertrigliceridemia apresentou-se em 10,5% da amostra. 
Conclusoes: A elevada prevalencia de dislipidemia encontrada nesta populac;ao de crianc;as/adolescentes e preocupante e 
realc;:a a necessidade de investigac;ao epidemio16gica nestes gropos et<irios no sentido de identificar factores de risco e insti

tuir medidas preventivas e estilos de vida saudaveis. 
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