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RESUMO

A globalização tem afetado o estilo de vida não só da população adulta como também da população infantil e adolescente. Este novo modo de 
vida, composto de um padrão alimentar inadequado associado ao sedentarismo, pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardíacas e 
diabetes tipo II. Estas doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas ao sedentarismo e ao excesso de massa corporal. Crianças ativas 
tem mais chance de se tornarem adultos ativos, porém a quantidade de atividade física praticada tende a diminuir com o passar dos anos. Apesar 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determinar a obrigatoriedade das práticas de Educação Física nas escolas, à quantidade 
de horas semanais parece não ser suficiente para mudar o quadro de sobrepeso e obesidade da população jovem brasileira. Assim, o objetivo 
deste estudo foi analisar as variáveis antropométricas relacionadas ao excesso de peso de crianças e adolescentes residentes do bairro de 
Jacarepaguá - RJ. A amostra foi composta por 141 meninos e rapazes, fisicamente ativos, com idade entre 6 e 17 anos (média: 13,8 ± 2,3 anos). 
Foram utilizadas as seguintes medidas: 1) Para a classificação do sobrepeso e obesidade: índice de massa corporal (IMC); 2) Para o diagnóstico da 
obesidade central: perímetro da cintura, medido entre a 10ª costela do arco costal e a espinha ilíaca anterossuperior; 3) Para estimativa do % de 
gordura (%G):   dobra cutânea do tríceps, medida no ponto médio acromial-radial, e da panturrilha medial, medida no ponto de maior volume 
muscular. A classificação do IMC e do %G foi realizada segundo as tabelas do Fitnessgram de 2010 e o perímetro da cintura segundo o referencial 
do Centers of Disease Control and Prevention de 2008.  Foram obtidos os seguintes resultados: IMC apresentou valores entre 14 kg/m² e 30,3 
kg/m² (média 20,7 ± 3,3 kg/m²), classificando 17% dos meninos avaliados com obesidade e 8,5% com sobrepeso. O %G apresentou valores entre 
8 e 53,2 (média 18,1 ± 8,9), classificando 7,1 na zona de alto risco e 21,3 % na zona de risco. O perímetro da cintura apresentou valores entre 51 e 
94 cm, classificando apenas 2,8,2% dos meninos avaliados com obesidade central (media 70,9 ± 8,3 cm). Baseando-se nos dados acima, conclui-se 
que os meninos avaliados deveriam aumentar a quantidade de atividade física diária além de melhorar a qualidade alimentar, pois 25,5% foram 
classificados com excesso de peso segundo o IMC e 28,4% não apresentaram sua composição corporal adequada para o gênero e idade.

Saúde

Educação Física
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


