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RESUMO 

OBJETIVO: Avaliar a influência da composição corporal sobre a função pulmonar de 

adolescentes obesos asmáticos e não asmáticos. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

retrospectivo transversal em base de dados eletrônica. A amostra foi constituída por 50 

adolescentes obesos de ambos os sexos participantes do programa de tratamento da obesidade 

do Grupo de Estudos da Obesidade (GEO). Os mesmos foram divididos em dois grupos de 

acordo com o diagnóstico de asma, sendo o grupo asmático (GA) composto por 26 obesos e o 

grupo não asmático (GNA) composto por 24 obesos. Foram obtidos os dados referentes as 

variáveis antropométricas, mensurações da gordura visceral e subcutânea pela 

ultrassonografia, parâmetros de composição corporal pela pletismografia e dados sobre a 

capacidade funcional pulmonar avaliada pela espirometria de ambos os grupos. 

RESULTADOS: Em relação aos dados antropométricos e de composição corporal não 

observou-se diferença estatística entre os grupos. Já em relação às variáveis de capacidade 

funcional pulmonar o GA apresentou menores valores quando comparado ao GNA (p<0,05). 

Além disso, observou-se correlação negativa moderada entre % de gordura corporal e a 

capacidade vital forçada no GA e correlação negativa moderada entre a Circunferência 

Abdominal (CA) e a relação VEF1/CVF no GAN. CONCLUSÃO: O presente estudo 

demonstrou associação inversa entre as variáveis de composição corporal e os parâmetros 

espirométricos em ambos os grupos. Entretanto, os valores médios dos dados de capacidade 

funcional pulmonar estavam dentro da faixa de normalidade no grupo obeso não asmático.    
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