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RESUMO 

O avanço crescente da obesidade em crianças e adolescentes na sociedade 

moderna torna indispensável que várias frentes se mobilizem no sentido da 

prevenção e tratamento desta doença. O sedentarismo e a alimentação inadequada 

são sinalizados como as principais causas da obesidade. A escola deve 

desempenhar seu papel educador identificando as crianças em condições de risco 

nutricional para obesidade e intervindo através do incentivo às praticas de atividades 

físicas para a promoção do aumento do gasto energético. A avaliação 

antropométrica é uma forma simples e barata de se realizar este diagnóstico em 

crianças. 

INTRODUÇÃO 

Contemplando a obesidade presente em todas as faixas etárias e especificamente 

na infância e adolescência, não poderíamos deixar de citar a importância das aulas 

de Educação Física na escola. A educação física deve ter sua importância 

reconhecida por contribuir para a formação de um cidadão crítico que se preocupa 

com a qualidade de vida e intervir na prevenção e controle da obesidade infantil 

através de atividades físicas programadas e lúdicas. Deve-se destacar também que 

prevenir a obesidade na infância é a melhor forma de controlar esta doença, e que, 

na escola, deve ocorrer a além da promoção de exercícios físicos, a educação 

nutricional. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). Os referenciais 

antropométricos são os instrumentos normalmente utilizados na prática para avaliar 

a normalidade, ou anormalidade, e desta forma obter um diagnóstico nutricional. 

Além de apresentar características específicas de cada sexo, essas medidas, 

comumente chamadas de parâmetros antropométricos, são bastante variáveis de 

indivíduo. (AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

2008). A avaliação antropométrica com a realização de medidas corpóreas como 

estatura, peso, cálculo de índice de Massa Corporal, circunferência do abdômen, 

circunferência do braço e medidas das pregas cutâneas, serve como instrumento de 

identificação de quadros de baixo peso a obesidade severa. O excesso de peso 

predispõe em crianças e adolescentes a diversas complicações fisiológicas e 

psicossociais (MCARDLE et al., 2002). É nesse sentido que na escola a disciplina de 

Educação Física assume papeis fundamentais tanto na prevenção quanto no 

tratamento da obesidade (COSTA et al., 2001).  



OBJETIVO GERAL 

 Estimar a prevalência de obesidade e excesso de gordura corporal em escolares, 

através de parâmetros antropométricos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar medidas de peso e estatura, analisar o índice de Massa Corporal, verificar 

a prevalência de excesso de gordura abdominal através da medida da circunferência 

abdominal, verificar o percentual de gordura corporal através da medida de dobras 

cutâneas e medida da circunferência do braço.    

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal e quantitativo. O termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) com os objetivos propostos pela pesquisa 

foi assinado pelos responsáveis dos alunos. O projeto de pesquisa foi aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Catanduva – FIPA, sob 

nº 17/10; 

DESENVOLVIMENTO 

Foram avaliados 70 alunos, sendo 40 do sexo feminino e 30 do sexo masculino de 

uma Escola Municipal da cidade de Novo Horizonte-SP. Consideraram-se as 

variáveis: idade, sexo, peso, estatura, índice de Massa Corporal (IMC), 

circunferência de Braço (CB), Dobra Cutânea Tricipital (CT) e Circunferência 

Abdominal (CAB). Para a avaliação do IMC considerou-se uso do software WHO 

AnthroPlus (2007), desenvolvido pela OMS, em percentis; para a circunferência de 

Braço (CB) e Dobra Cutânea Tricipital (CT) foram utilizadas as tabelas em percentis 

propostas por Frisancho, 1990 e para avaliação de acúmulo de gordura através da 

medida da circunferência abdominal foi utilizada tabela proposta por Freedman, 

1999. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Na avaliação Antropométrica física feita nos escolares, constataram-se os seguintes 

resultados: A idade média dos alunos de ambos os sexos foi de 8,69 ± 0,92; a 

estatura média dos alunos foi de 1,36 ± 0,07 cm e o peso médio foi de 36,4 ± 10,46 

Kg.  



A avaliação do Índice de Massa corporal, em percentis mostrou que 56,8% dos 

alunos foram classificados em Eutrofia ( Normalidade ), 13,7% em Sobrepeso,  

21,5% em Obesidade e 7,8% em Obesidade Grave.  

Para o percentual de gordura corporal, avaliado através da medida da Dobra 

Tricipital 3,9% dos alunos foram classificados com Desnutrição, 52,9% em Eutrofia, 

11,7% em Obesidade e 31,3% em Obesidade Grave.  

O acúmulo de gordura abdominal, avaliado através da medida da Circunferência 

Abdominal mostrou 35,2% dos alunos com Acúmulo de Gordura Abdominal.  

A avaliação medida da circunferência do Braço, em percentis, mostrou que 39,2% 

dos alunos apresentam alto percentual de gordura corporal.  

Os parâmetros de avaliação antropométrica para diagnóstico de obesidade em 

crianças obedeceu a padronização indicada pelo Departamento Científico de 

Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) publicou o manual Avaliação 

Nutricional da Criança e do Adolescente: Manual de Orientação do Departamento 

Científico de Nutrologia, em 2009. 
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