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RESUMO

Este artigo tem por objetivo descrever e correlacionar o Índice de Massa Corporal
(IMC) e o Percentual de Gordura (%G) em crianças de sete a nove anos de idade
devidamente matriculadas no ensino fundamental da rede pública do município de
Castro - Paraná. Foram avaliados cento e doze alunos, sendo destes cinqüenta e
cinco meninos e cinqüenta e sete meninas, através de mensuração de dobras
cutâneas e medidas antropométricas de massa corporal (kg) e estatura (m),
considerando também as variáveis de sexo e idade. De propriedade desses dados
verificou-se uma correlação de 0,75 entre todos os avaliados, valor superado pela
correlação do sexo masculino que atingiu R= 0,79, porém o valor R do sexo
feminino apontou 0,86 podendo com isso creditar confiança para a correlação do
IMC e %G para as meninas desta amostra já que o ápice de R é 1,0.
Palavras-chave: IMC, Percentual de Gordura, Crianças.
ABSTRACT
This article aims to describe and correlate the Body Mass Index (BMI) and fat
percentage (% F) in children of seven to nine years of age properly enrolled in the
public elementary school in the municipality of Castro - Parana. We evaluated
hundred and twelve students, and these fifty-fifty-five boys and seven girls, through
measurement of skinfolds and anthropometric measures of body mass (kg) and
height (m), also considering the variables of sex and age. Ownership of such data
there was a correlation of 0.75 among all evaluated, the correlation value
exceeded that of males reached R = 0.79, but the R value of 0.86 females showed
that credit can with confidence to the correlation of BMI and% G for girls this
sample as the apex of R is 1.0.
Key words: BMI, fat percentage, children

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos percebe-se um interesse crescente sobre o tema obesidade e
desnutrição de um modo geral, especialmente quando ocorridos na infância e
adolescência. A obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é
uma doença causada pelo excesso de gordura no organismo. De acordo com
essa organização dos seis bilhões de habitantes do planeta 23,4% estão com
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excesso de peso. No Brasil, calcula-se que 40% da população estejam acima do
peso normal. Em contraponto temos a desnutrição, que segundo a OMS, o termo
desnutrição energético-protéica define-se como uma gama de condições
patológicas com deficiência simultânea de proteínas e calorias em variadas
proporções, que acomete potencialmente crianças de baixa idade, comumente
associadas com infecções. Atualmente estima-se que cerca de metade à 2/3 da
população do chamado terceiro mundo, seja acometido de algum grau de
desnutrição.
A Organização Mundial de Saúde formulou um parâmetro para definir a
obesidade e/ou a desnutrição, derivado da altura e da massa corporal do avaliado.
Este parâmetro é conhecido como índice de massa corporal (IMC). O método
duplamente indireto da antropometria – IMC é muito utilizado devido ao fato de
necessitar de um número reduzido de equipamentos e ser de fácil obtenção de
dados, porém entende-se que, para chegar a um resultado mais conivente com o
estado real do avaliado se faz necessário à utilização de técnicas mais criteriosas.
Para o fracionamento da composição corporal, existem muitas técnicas
laboratoriais

como

tomografia

computadorizada,

pesagem

hidrostática,

ressonância magnética, impedância bioelétrica e outras. Estas técnicas de
avaliação apresentam alta precisão em seus resultados, porem, têm uma
utilização bastante limitada em razão da dificuldade de incluir os avaliados nas
testagens, principalmente pelo seu alto custo (Guedes & Guedes, 1998). Dado o
alto custo das técnicas acima citadas, a mensuração de espessura das dobras
cutâneas utilizadas na predição do percentual de gordura corporal (%G) se torna
viável já que, os procedimentos de coleta das medidas são simples, inócuos,
práticos e permitem avaliar grande número de sujeitos. Todas essas vantagens e
seu alto grau de correlação com métodos laboratoriais tornam essa técnica a de
maior aplicabilidade em crianças e adolescentes (Guedes & Guedes, 1997).
Na fase da infância, o ambiente familiar, o nível socioeconômico e cultural, assim
como o período que a criança permanece no âmbito escolar é de fundamental
importância para que se obtenha um desenvolvimento saudável. Esses fatos são
ratificados com estudos de avaliação da composição corporal em diferentes
populações, quantificando seu desenvolvimento.
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A identificação corporal dessas crianças torna-se uma importante área de
investigação, que pela qual o presente estudo busca traçar a correlação entre
Índice de Massa Corporal (IMC) e o Percentual de Gordura (% G) de crianças
matriculadas nas 2ª, 3ª e 4ª séries do ensino fundamental da rede pública
municipal, na Escola Professor José Antonio Flygare Telles, que atende a
população dos bairros Jardim das Araucárias I, II e III, Padre Piva, Perpetuo
Socorro, Cantagalo I e II, da cidade de Castro, Paraná.

MATERIAIS E MÉTODOS
A amostra foi composta de 112 estudantes devidamente matriculados na
escola acima citada de ambos os sexos. Sendo destes 55 meninos e 57
meninas. A coleta deu-se durante o primeiro trimestre do ano letivo de 2008 no
horário de aula de Educação Física do período diurno, estando esta coleta
presente no plano de aula dos professores, assim como para entrega do termo
de livre consentimento e esclarecimento. As avaliações foram realizadas com
auxilio e supervisão dos professores de Educação Física da instituição de
ensino responsáveis pelas turmas.
Para o respectivo estudo com o corpo discente foi utilizada a avaliação de IMC,
que considera as características antropométricas de massa corporal (kg) e
estatura (m), utilizando também das variáveis de controle - gênero e idade e do
percentual de gordura (%G) através de mensuração de dobras cutâneas.
Para calcular o Índice de Massa Corporal utilizou-se da seguinte fórmula
(Heyward, 2000, p.87):
IMC =

Massa (Kg)
Altura² (m)

Em relação à percentual de gordura foram realizadas mensuração de dobras
cutâneas, dobras estas bicipital, tricipital, supra-iliaca e subscapular. O
protocolo escolhido para determinação do percentual de gordura foi de Lohman
(1986) por se tratar de um protocolo recomendável para crianças (Guedes &
Guedes, 1998) e Marins e Giannichi (1996).

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

As crianças foram submetidas a um exame antropométrico, sendo que em
todos os estudos foram medidos a massa corporal utilizando-se de uma
balança eletrônica marca Plenna com precisão de 100 gramas, a estatura foi
medida com uma fita métrica com precisão 0,1cm afixada à parede e a
espessura das dobras com adipômetro marca Cescorf com resolução de 0,2
mm e pressão de 10g/mm².
Foram excluídos automaticamente, os alunos que se recusaram a participar da
coleta de dados, não foram autorizados pelos pais ou responsáveis, ou ainda
não compareceram na escola no dia marcado para coleta de dados.
A estatística descritiva da amostra estudada foi demonstrada com a utilização
do software Excel® assim como a correlação de Pearson..

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tabela 1 – Estatística descritiva da amostra estudada

Média
IMC GERAL
IMC MENINOS
IMC MENINAS
% GORDURA
GERAL
% GORDURA
MENINOS
%GORDURA
MENINAS
IDADE GERAL
IDADE MENINOS
IDADE MENINAS

16,43
16,45
16,41
15,02

Desvio Mínimo Máximo
padrão
2,2
13,04 29,88
1,76
13,75 21,51
2,58
12,84 29,88
5,57
36,23
5,11

12,78

5,01

31,83

5,11

17,17

5,27

36,23

10,57

7,95

0,9

9

7

7,93
7,96

0,9

9

7

0,9

9

7

Analisando os dados de todos os avaliados foi possível perceber a proximidade
entre os valores do IMC e Percentual de gordura, evidenciando um valor de
R=0,75 de correlação entre as variáveis, porém na avaliação dos dados do
sexo masculino que foi composta por 55 meninos e estes representam 49,1%
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do número total de avaliados, o valor de R se mostrou maior atingindo um valor
de 0,79. Quanto ao resultado do sexo feminino composta por 57 meninas
representando 50,9% do total de avaliados apontou uma correlação de R=0,86,
valor bastante significativo já que demonstrou 0,11 acima da correlação geral e
se aproximou do valor 1,0 que é o ápice da correlação.

CONCLUSÃO
Após a análise dos resultados obtidos através das variáveis idade, massa
corporal, altura e dobras cutâneas é possível afirmar que a correlação entre o
IMC e Percentual de Gordura do sexo feminino é confiável pois o resultado foi
de R=0,86; caso que ocorreu com menor magnitude em relação ao sexo
masculino onde R teve valor de 0,79 valor pouco acima do R geral que foi de
0,75. Com isso podemos aceitar que a correlação do IMC e Percentual de
gordura para o sexo feminino é aceitável, porém deve usar de cautela quanto
ao resultado referente ao sexo masculino. De um aspecto amplo e geral o
artigo mostra confiabilidade devido ao valor da Correlação Geral ser de
R=0,75, porém ainda necessita de estudos mais aprofundados específicos para
cada sexo e idade.
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