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Introdução: A obesidade é uma doença crônica não transmissível de origem 

multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Atualmente é 

considerada um problema de saúde pública mundial. Um dos parâmetros empregados 

para o seu diagnóstico é a avaliação da composição corporal que pode ser obtida por 

meio da bioimpedância. Deste modo, a relação entre as variáveis antropométricas e de 

composição corporal podem contribuir para o diagnóstico nutricional necessário para 

elaborar a melhor conduta nutricional e terapêutica. Objetivos: Analisar a correlação 

entre estatura, massa muscular esquelética e o percentual de gordura corporal de 

pacientes obesos. Métodos: Trata-se de um estudo de correlação, abordando a análise 

estatística descritiva de 43 pacientes obesos, dos quais 32,5% eram do sexo masculino 

(n=14) e 67,4% do sexo feminino (n=29), ambos atendidos em um programa de 

referência em obesidade no período de 2017 a 2019. Para a quantificação de massa 

muscular esquelética e para a determinação do percentual de gordura corporal, os 

pacientes foram submetidos ao teste de bioimpedância elétrica; além disso, a estatura foi 

aferida com auxílio do estadiômetro. Para análise estatística foi utilizado à correlação de 

Spearman, adotando um nível de significância de p<0,05. As análises foram 

processadas utilizando o Software Statistical Package for the Social Sciences 20.0. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer de número 

2.516.980/2018 (3ª versão) Resultados e Discussão: Dos 43 pacientes avaliados, 32,5% 

eram do sexo masculino (n=14) e 67,4% do sexo feminino (n=29). A análise estatística 

demonstrou correlação positiva entre a estatura e a massa muscular esquelética com 

valor de r= 0,854 e nível de significância de p<0,05, evidenciando que a estatura pode 

influenciar na quantidade de massa muscular esquelética de forma diretamente 

proporcional. Enquanto, a correlação entre a estatura e o percentual de gordura foi 

negativa com valor de r= -0,371 de forte significância de p= 0,014, revelando a relação 

inversamente proporcional entre essas variáveis, pressupondo que indivíduos com baixa 

estatura possuem maior predisposição para apresentarem percentuais de gordura 

corporal mais alto em comparação à paciente de estaturas maiores. Conclusão: Os 

pacientes mais altos apresentaram tendência para maiores valores de massa muscular 

esquelética e para menores percentuais de gordura corporal. Já os pacientes que 

possuíam estaturas menores apresentaram tendência para valores de massa muscular 

esquelética menor e elevado percentual de gordura corporal.  
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