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RESUMO

A avaliação da composição corporal é uma importante área de conhecimento para o profissional de Educação Física. Por ser um importante 
componente da aptidão física, a composição corporal pode influenciar significativamente em parâmetros desportivos como a velocidade e 
potência muscular. Para a avaliação da composição corporal, existem diversos métodos de medida, sendo a técnica de dobras cutâneas, a mais 
frequentemente utilizada. Porém, o mercado hoje oferece diversos tipos de adipômetros para a realização das medidas de dobras cutâneas, 
sendo necessária a precisão das medidas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar os valores de espessura das dobras cutâneas 
subescapular, tricipital, suprailíaca e abdominal obtidas através dos compassos Sanny Clínico e Sanny Científico em crianças e adolescentes que 
participam de um projeto de iniciação e treinamento de futebol na cidade de Macaé-RJ. A hipótese inicial é que o compasso Sanny Clínico 
apresentará valores superiores ao compasso Sanny Científico devido a diferença no tamanho da haste, a área de preensão da dobra e o formato 
de leitura. Participaram desse estudo indivíduos do sexo masculino com as seguintes características: (n = 64; idade: 12,6 ± 1,9 anos; massa 
corporal 44,1 ± 13,8 kg; estatura: 1,50 ± 0,1 m, IMC: 18,4 ± 3,5 Kg/m2). Todas as medidas foram realizadas no período da manhã por dois 
avaliadores previamente treinados por um avaliador experiente. A medida da massa corporal foi realizada através de uma balança da marca 
Plenna – Brasil e a medida da estatura através de um estadiômetro portátil da marca Sanny. As medidas de dobras cutâneas foram realizadas em 
duplicata, porém para diferença maior que 1mm, foi realizada a terceira medida. Neste caso, foi calculada a média das três medidas como medida 
final. Para análise dos dados foi utilizado uma Análise de Variância (ANOVA) com nível de confiança de 95% (P<0,05). Quando necessário foi 
utilizado um post-hoc de Tukey para localizar as diferenças das médias dos compassos e as medidas das dobras. Foram encontradas diferenças 
significativas entre as médias dos somatórios das seguintes dobras cutâneas: Subescapular - Sanny Científico: 5,4±2,7mm, Sanny Clínico: 7,4±
2,8mm (p=0,01), Tricipital - Sanny Científico: 7,8±4,0mm, Sanny Clínico: 10,6±4,3mm (p=0,01), Suprailíaca - Sanny Científico: 5,7±4,6mm, Sanny 
Clínico: 7,9±4,7mm (p=0,01). Para a medida da dobra Abdominal não houve diferença: Sanny Científico: 8,5±5,4mm; Sanny Clínico: 10,3±5,3mm 
(p>0,05). Foi observada uma redução sistemática das medidas realizadas compasso Sanny Científico quando comparada a medida do compasso 
Sanny Clínico. Desta forma, sugere-se a utilização do mesmo adipômetro para medidas de dobras cutâneas realizadas em crianças em 
adolescentes, visto que a utilização de adipômetros diferentes no processo de avaliação e reavaliação, pode gerar discrepâncias nos valores de 
percentual de gordura.
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