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RESUMO  

O objetivo do trabalho é avaliar a relação cintura- estatura de alunos regularmente 

matriculados em uma unidade escolar do município de Praia Grande, distribuindo os 

resultados de acordo com as classificações de risco. Participarão do estudo alunos 

regularmente matriculados no ensino fundamental II em uma unidade escolar 

municipal de Praia Grande avaliando ambos os sexos, sendo 120 voluntários (60 do 

sexo masculino e 60 do sexo feminino). A Razão cintura estatura (RCE) será obtida 

pela divisão da cintura (cm) pela estatura (cm). A estatura será medida com 

estadiômetro portátil (Sanny), com precisão de 0,5 cm, que permite medida de altura 

em campo. Para medida de perímetro da cintura será utilizada fita métrica  flexível 

(Sanny) com definição de medida de 0,1 cm. Os dados serão apresentados em 

distribuição relativa, considerando o percentual de classificação de risco na RCE e o 

sexo dos avaliados. A caracterização da amostra será feita pelo método descritivo 

identificando os valores mínimos, máximos, médias e desvios padrão das variáveis 

analisadas. Espera-se que o presente estudo haja um alto índice de obesidade 

abdominal identificada através do método e tendo em vista o crescente aumento da 

obesidade em adolescentes no Brasil e no mundo, capaz de acarretar prejuízos à 

saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

              Segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), 

é crescente o número de jovens que sofrem do problema de excesso de peso. A 

obesidade é um problema que afeta qualquer  pessoa e em qualquer idade, 

conquanto ao tipo de vida que hoje os jovens adotam, levam a sofrer de obesidade 

na adolescência. 

 O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade em idades cada vez 

mais precoces tem despertado a preocupação de pesquisadores e profissionais da 

área de saúde, em razão dos danos e agravos à saúde provocados pelo excesso de 

peso, tais como hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes,  dentre outras (Lee YS. 

Consequences of childhood obesity,2009).  

No período da adolescência, os mesmos sofrem transformações fisiológicas e 

mudanças psicológicas, o que acarreta para a vulnerabilidade característica desse 

grupo populacional. Os adolescentes podem ser considerados um grupo de risco 
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nutricional, devido à inadequação de sua alimentação resultante do aumento das 

necessidades energéticas e de nutrientes para atender à exigência do crescimento. 

Feijó et al.(1997) chamam a atenção para a importância da consolidação de hábitos 

alimentares e de estilo de vida saudáveis na adolescência.  

A razão da medida de cintura pela estatura (RCE) e a circunferência da 

cintura são consideradas úteis para identificar, dentre os sujeitos, aqueles com alto 

risco metabólico e cardiovascular. De acordo com Huang et al. (2002), valores 

relacionados ao risco de problemas cardiovasculares se encontram acima de 0,52 

para sexo masculino e acima de 0,53 para o sexo feminino. Neste contexto, o 

presente estudo será conduzido com o objetivo de verificar se os pontos de corte de 

circunferência da cintura e RCE propostos na literatura são capazes de predizer 

risco cardiovascular em adolescentes do sexo masculino e feminino. 

OBJETIVOS 

 O objetivo do trabalho é avaliar a relação cintura- estatura de alunos 

regularmente matriculados em uma unidade escolar do município de Praia Grande, 

distribuindo os resultados de acordo com as classificações de risco. 

METODOLOGIA 

          Participarão do estudo alunos regularmente matriculados no ensino 

fundamental II em uma unidade escolar municipal de Praia Grande, avaliando 

ambos os sexos, sendo 120 voluntários (60 do sexo masculino e 60 do sexo 

feminino), sendo que os responsáveis pelos adolescentes assinarão um termo de 

autorização para a participação na pesquisa após leitura de um consentimento 

informado.  

 A estatura será medida com estadiômetro portátil (Sanny), com precisão de 

0,5 cm, que permite medida de altura em campo. Para medida de perímetro da 

cintura será utilizada fita métrica  flexível (Sanny) com definição de medida de 0,1 

cm. 

 DESENVOLVIMENTO 

A Relação Cintura-Estatura (RCE) será obtida pela divisão da cintura (cm) pela 

estatura (cm) (PITANGA E LESSA, 2006). A caracterização da amostra será feita 

pelo método descritivo identificando os valores mínimos, máximos, médias e desvios 

padrão das variáveis analisadas.  



 Os dados serão apresentados em distribuição relativa, considerando o 

percentual de classificação de risco na RCE e o sexo dos avaliados. 

 Os dados serão tratados no software Microsoft Excel. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Espera-se que o presente estudo haja um alto índice de obesidade 

abdominal identificada através do método e tendo em vista o crescente aumento da 

obesidade em adolescentes no Brasil e no mundo, capaz de acarretar prejuízos à 

saúde. 
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