
E-mail para contato: mba2802@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Claudia Pereira Vieira; Juliana Duarte da Silva; Tamires Domingos da Silva; Matheus Jose P. B. Vianna de Oliveira; Marcia 
B. Albergaria Correa do Carmo

Palavra(s) Chave(s): Antropometria; Discentes; Graduação em Educação Física.

Título: AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS PERFIS ANTROPOMÉTRICOS DE DISCENTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Curso: Educação Física

Saúde

RESUMO

A antropometria está relacionada com os estudos da antropologia física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos 
do ser humano e compará-los entre si. Muitos indicadores antropométricos têm sido propostos para diagnosticar os riscos para a saúde levando 
em consideração o aumento da gordura corporal. O estudo teve como objetivo analisar e comparar os perfis antropométricos dos discentes de 
Educação Física de uma Universidade particular, na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. O presente estudo teve caráter quantitativo, onde 
foram avaliados 46 sujeitos a partir de 18 anos de ambos os sexos, residentes do município do Rio de Janeiro, bairro Barra da Tijuca localizada na 
Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sendo 61% do sexo masculino e 39% do sexo feminino, com média de idade de 24,48 ±5,59 anos,  foram 
utilizadas três trenas metálicas (SANNY) para as medidas de quadril, cintura e abdômen. Estatura e massa corporal foram declaradas pelos 
voluntários da pesquisa. Para avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura Quadril (RCQ). Foram utilizados os parâmetros da OMS 
2002: IMC = P/A², em que P = Peso (quilos) e A = Altura (metros), dado: IMC > 25Kg/m² = sobrepeso; IMC > 30Kg/m² = Obesidade. O índice de 
conicidade foi determinado através das medidas de peso, estatura e circunferência da cintura utilizando-se a equação matemática. Circunferência 
de Cintura (m) / 0,109 x raiz quadrada do peso corporal (kg) / Estatura (m). A RCQ foi determinada pela divisão da circunferência da cintura pela 
circunferência do quadril. A análise dos dados obtidos através dos testes realizados foram interpretados mediante estatística descritiva com 
interpretação dos resultados em valores percentuais, médias e desvios padrões. Conforme os resultados obtidos, o IMC encontra-se nos 
parâmetros de normalidade definidos pela OMS com resultado de 23,71±2,46. Assim como o índice de RCQ os resultados que se chegaram 
tiveram média de 0,79±0,05. O RCQ quando associado ao IMC prediz melhor os riscos de saúde, possuem baixo custo e não são invasivos. De 
acordo com o IC (índice de conicidade), os discentes também se encontram abaixo, pois seus resultados foram de 1,14±0,06. Além disso, usando 
como parâmetro o IAC (índice de adiposidade corporal) a média obtida com os resultados foi de 17,38±3,48, também na faixa de normalidade. 
Com os resultados obtidos nos índices acima, juntamente com o IPAQ observou-se que o grupo estudado, em sua maioria, encontra-se muito 
ativo.  Diante dos resultados encontrados no presente estudo, aparentemente os discentes do curso de educação física, segundo seus relatos, 
suas características ilustram uma homogeneidade.
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