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RESUMO 

O crescente número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade é 

um fator alarmante, por ser considerada uma epidemia mundial. A maioria dos 

indivíduos que possuem obesidade apresentam diversos problemas de saúde, 

entre eles as doenças crônico-degenerativas. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a antropometria e a composição corporal em crianças do sexo 

masculino com idade entre 7 e 10 anos. Como metodologia foi realizado um 

estudo de campo e transversal no qual foram avaliados 174 escolares, com 

faixa etária entre 7 e 10 anos de idade, escolhidas aleatoriamente por 

conveniência.  O estudo foi composto por 2 grupos: a) participantes 

regulamente das aulas de educação física (GPEF) e b) não participantes das 

aulas de educação física (GNPEF). Ambos os grupos foram submetidos à 

coleta dos dados antropométricos e da composição corporal, adquirindo o 

índice de massa corporal, as dobras cutâneas e os percentuais de gordura 

para comparação entre eles, buscando verificar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade. No processo de análise, utilizou-se o programa Excell versão 2007 

para tabulação de dados e para análise estatística utilizou-se o Prism 6 for 

Windows, version 6.01, 1992-2012, Graph Pad Software, Inc, USA. Na fase 

seguinte, para a comparação de médias das variáveis, utilizou-se o teste “t” de 

Student unpaired para amostras independentes, com um nível de significância 

mantido com p < 0.05.  Como resultados obteve-se que no GPEF 58,82% 

estão com baixo peso, 33,61% apresentaram-se com peso normal, 6,72% com 

sobrepeso e 0,84% com obesidade. Já no GNPEF 50,90% possuem baixo 

peso, 43,63% com peso normal, 5,45% sobrepeso e nenhum foi considerado 

obeso. Com base nos dados analisados, o estudo evidenciou que ambos os 

grupos apresentaram um maior índice de crianças com baixo peso, enquanto 

que o índice de prevalência de obesidade e sobrepeso nessa faixa etária foi 

mínimo. Desse modo, conclui-se que se faz necessário desenvolver 

continuamente um processo de conscientização sobre a importância da 

alimentação saudável e a participação regular das crianças nas aulas de 

educação física, contribuindo para manter uma composição corporal adequada 

e melhor qualidade de vida. 

 
Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Crianças. Sedentarismo. 
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ABSTRACT 

The growing number of children and adolescents with overweight and obesity is 

an alarming factor for being considered a worldwide epidemic. Most individuals 

who have obesity have several health problems, including chronic degenerative 

diseases. The aim of this study was to evaluate the anthropometric and 

composition in male children aged between 7 and 10 years.The methodology 

was a cross-sectional study in which 174 school were evaluated, aged between 

7 and 10 years old, randomly chosen for convenience. The study consisted of 

two groups: a) participants regulation of physical education classes (GPEF) and 

b) do not participate in physical education classes (GNPEF). Both groups 

underwent collection of anthropometric data and body composition, acquiring 

body mass index, skinfold thickness and percentage of fat to compare them, 

seeking to determine the prevalence of overweight and obesity. In the process 

of analysis, we used the 2007 version Excell program for data tabulation and 

statistical analysis was performed using Prism 6 for Windows, version 6.01 

1992-2012, Graph Pad Software, Inc, USA. In the next phase, to compare the 

means of variables, we used the "t" test for unpaired Student for independent 

samples, with a significance level maintained with p <0.05. The results we 

obtained in the GPEF 58.82% are underweight, 33.61% presented with normal 

weight, 6.72% and 0.84% overweight with obesity. GNPEF 50.90% are 

underweight, 43.63% normal weight, 5.45% overweight and none were 

considered obese. Based on the data analyzed, the study showed that both 

groups had a higher rate of underweight children, while the prevalence rate of 

obesity and overweight in this age group was minimal. Thus, it is concluded that 

it is necessary to continuously develop a process of awareness of the 

importance of healthy eating and regular participation of children in physical 

education classes, helping to maintain proper body composition and better 

quality of life. 

 

Keywords: Overweight. Obesity. Children. Sedentary lifestyle. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, observa-se elevada prevalência de sobrepeso e obesidade 

na população mundial. Este quadro tem se caracterizado como uma verdadeira 

epidemia representando um grave problema de saúde pública. Indicadores 

apontam que caso não haja nenhuma mobilização e/ou conscientização global, 

cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 

milhões, obesos, no ano de 2025. Já o número de crianças com sobrepeso e 

obesidade no mundo poderá chegar a 75 milhões relata a Organização Mundial 

de Saúde (OMS). (ALENCAR, 2016). 

O elevado índice de obesidade e sobrepeso, tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, vem sendo considerado, por 

alguns estudiosos, como uma epidemia mundial (OLIVEIRA, 2010).  No ranking 

mundial da obesidade, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar do ranking, 

seguidos da China, Índia, Rússia e o Brasil ocupando a quinta posição. (BRASIL, 

2014). 

Obesidade é um distúrbio metabólico e crônico, de origem multifatorial, 

caracterizado por um aumento excessivo do tecido adiposo no organismo, 

refletido no aumento do peso corporal (MARCHI-ALVES et al, 2011; SIMON et 

al, 2009).  A obesidade pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida, por 

alguns fatores como: desmame precoce, introdução inadequada de alimentos, 

distúrbios no comportamento alimentar; e relação familiar especialmente nos 

períodos de aceleração do crescimento (GIUGLIANO; CARNEIRO, 2004). 

Devemos prestar maior atenção em algumas fases comprometedoras 

para o desenvolvimento da obesidade, sendo nas idades iniciais até os dois 

anos de vida e entre os cinco e sete anos de idade, período alarmante para a 

prevalência deste distúrbio metabólico (CARVALHO, 2013). O aumento de 

massa gorda nessas idades afeta no aparecimento de riscos e complicações 

ao longo da vida (SIMON et al, 2009).  

Algumas pesquisas mostram que as crianças possuem diferentes tipos 

de desenvolvimento durante seu crescimento, tais como: o Desenvolvimento 

Físico, caracterizado pelo crescimento do corpo e do cérebro, mudanças nas 

capacidades sensoriais e nas habilidades motoras; o Desenvolvimento 
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Cognitivo, identificado pelas mudanças nas habilidades mental: 

aprendizagem, atenção, raciocínio, memória e no pensamento e o 

Desenvolvimento Psicossocial, determinado por padrão de mudança nas 

emoções, na personalidade e nas relações sociais. (FELDMAN, PAPALIA e 

OLDS 2009). 

As principais evoluções comuns do desenvolvimento das crianças com 

idades entre 6 aos 11 anos são as evoluções  físicas onde o crescimento 

desacelera, a força e as habilidades atléticas melhoram, há evoluções 

cognitivas, o egocentrismo diminui, a criança passa a pensar de uma forma 

lógica e concreta, há uma melhora nas habilidades da memória e da 

linguagem, nas evoluções psicossociais, a autopercepção torna-se mais 

complexa afetando a autoestima, o compartilhamento de regras reflete numa 

passagem gradual do pai para o filho.( FELDMAN, PAPALIA e OLDS 2009). 

Por apresentar nos seus aspectos uma relação direta com obesidade, 

outro fator alarmante é a inatividade física ou o chamado sedentarismo. Para 

alguns autores, o crescimento deste quadro justifica-se em meio aos problemas 

que encontramos nos dias atuais, considerando-se que as crianças passam a 

maior parte do tempo em frente aos televisores, computadores, vídeo games, 

deixando as atividades práticas a desejar. (MATSUDO, ARAÚJO, 1998; 

AMARAL, 2001).  

Sabemos que atividade física e o exercício físico são essenciais em 

nossas vidas, devido aos inúmeros benefícios resultantes da sua prática. A 

atividade física é entendida, como qualquer movimento produzido pelo corpo 

tenha o gasto energético acima dos níveis de repouso como exemplos podem 

citar: lavar o carro, subir escadas, cuidar do jardim entre outros. (SESI, 2010) 

Já o exercício físico, é uma forma de atividade física com determinado 

planejamento, com objetivos específicos a espera de resultados, temos como 

exemplo: natação, musculação, entre outro. (SESI, 2010). 

Nesse contexto, percebe-se a importância das aulas de educação física 

escolar, sabendo que o professor de educação física necessita propiciar uma 

gama de vivências motoras, a fim de que o aluno explore sua capacidade de 

movimentação, possibilitando descobertas e expressões em relação ao seu 

corpo. (TANI, et al. 2011). 
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Portanto, sob esse olhar a prática regular de exercício físico favorece a 

redução dos riscos relacionados às doenças crônico-degenerativas e as 

complicações cardiovasculares que se associam ao aumento ou excesso da 

gordura corporal e do tecido adiposo; a diabetes mellitus tipo 2; hipertensão; 

diversos tipos de câncer; arteriosclerose; dentre outros (BOUCHARD, 2003; 

MENDONCA; ANJOS, 2004; KOTCHEN, 2010).  

Neste sentido a antropometria é definida como a ciência que estuda e 

avalia o tamanho, o peso e as proporções do corpo humano, através de 

medidas de rápida e fácil realização, não necessitando equipamentos 

sofisticados e de alto custo financeiro. (FERNANDES FILHO, 2003).  

Na determinação da composição corporal as técnicas mais utilizadas 

envolvem a coleta das pregas cutâneas e dos índices relacionados à massa 

corporal e a estatura (BRODIE, 1988). A avaliação antropométrica apresenta 

inúmeras vantagens, como: o baixo custo financeiro; o uso de pequeno espaço 

físico; a facilidade e rapidez na coleta dos dados; sendo método não  invasivo 

(ECKHARDT et al., 2003). Todavia, a tecnologia avançada investiga novas 

tendências para o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas e eficazes de 

coletas antropométricas e de composição corporal (RODRIGUES et al, 2001). 

Na atualidade, há uma grande preocupação, no diagnóstico e tratamento 

de crianças e adolescentes com obesidade (ABRANTES, LAMOUNIER, 

COLOSIMO, 2002). Quando a obesidade é diagnóstica precocemente, pelos 

familiares ou pela instituição escola, há possibilidades de intervenções a fim de 

prevenir futuras complicações para a saúde desses indivíduos (TRICHES, 

GIUGLIANI, 2005; KAIN et al., 2007).  

De acordo com a classificação adaptada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o peso corporal é classificado conforme o peso obtido pelo 

índice de Massa corporal (IMC), sendo calculado pela seguinte fórmula: IMC= 

MASSA/PESO2 como se observa na tabela 1: 
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Tabela 1 - Classificação de peso pelo IMC 12(D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica, 2009. 

  

Diante do quadro crítico de obesidade e sobrepeso que os alunos em 

idades iniciais se encontram, supõe-se que as aulas de Educação Física 

contribuem para a diminuição do índice de obesidade e sobrepeso, bem como 

estimulam os alunos a realizarem exercícios físicos regularmente. Entretanto, 

percebe-se que as escolas da rede municipal de ensino, apresentam carência 

das aulas de Educação Física no componente curricular, principalmente no 

ensino fundamental.  

2 REVISÃO DE LITURATURA  
 

2.1 OBESIDADE 

 

Nos dias atuais o número de pessoas com excesso de peso corporal 

tem crescido de forma surpreendente na população mundial. Esse excesso de 

peso é classificado como sobrepeso ou obesidade e, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), tem aumentado de maneira surpreendente, com o 

passar dos anos, transformando-se em um sério problema de Saúde Pública, 

sendo identificado como uma verdadeira epidemia, com mais frequência em 

países em desenvolvimento e naqueles desenvolvidos, como é o caso do Brasil 

(SAMPAIO, NOGUEIRA, 2006). 

 A obesidade pode ser definida como um distúrbio nutricional e 

metabólico caracterizado pelo aumento da massa gordurosa no organismo ou 

situação orgânica de excesso de tecido adiposo, OPAS (2003); FREEDMAN et 
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al. (2007). Estudos recentes têm mostrado que a prevalência de sobrepeso e 

obesidade compromete a saúde desde a infância, estendendo-se pela 

adolescência e idade adulta (BURKE, 2005; KAR et al. 2014). 

 MARCHI-ALVES e demais autores contemplam o conceito de obesidade 

com mais propriedade quando afirma que, 

[...] a obesidade pode ser conceituada como uma doença de origem 

multifatorial, em que ocorre a interação de aspectos genéticos, 
ambientais além de influências socioeconômicas e alterações 
endócrinas e metabólicas. Trata-se de uma condição complexa que 
sobrecarrega o sistema de saúde, interfere em recursos econômicos 
e traz consequências clínicas, psicológicas e sociais de grande 
envergadura (MARCHI-ALVES et al, 2011 p. 239). 

  

Para Guedes e Guedes (2003) o acúmulo de gordura e de peso corporal 

é acompanhado por maior suscetibilidade de uma variedade de disfunções 

crônico-degenerativas que elevam de forma significativa os índices de 

morbidade e mortalidade. A obesidade pode ser causada por fatores isolados 

ou combinados dentre os quais se encontram os genéticos, os fisiológicos, os 

psíquicos, os ambientais. Um dos fatores da Obesidade é o fator ambiental 

onde temos a alta e desapropriada ingestão de alimentos e sedentarismo, 

sendo identificados como os maiores responsáveis pelo alto índice de peso dos 

indivíduos recentemente (MARCONDES et al., 2003). 

(BARRETO,2007; SILVA  2011), reforçam que a  obesidade  resulta da ligação 

entre os determinantes genéticos e o estilo de vida que cada individuo 

apresenta.  Possuindo alguns fatores causadores obesidade, entre eles 

sedentarismo e alimentação inadequada, fatores psicológicos, fatores 

genéticos, fatores fisiológicos, fatores demográficos, hereditariedade, nível 

socioeconômico, níveis de escolaridade, desmame precoce, o consumo de 

bebidas alcóolicas, o tabagismo entre outros (BARBIERI, MELLO 2012; 

SIANO, 2015) 

Não só no mundo, como também no Brasil a obesidade vem crescendo 

cada vez mais. Segundo a ABESO (2009), alguns estudos apontam que mais 

de 50% da população estão acima do peso apresentando-se na faixa de 

sobrepeso e obesidade; em relação às crianças há uma aproximação de 15%. 

Esse quadro é bastante preocupante por apresentar várias complicações 

oriundas da obesidade, dentre elas as articulares, metabólicas, cirúrgicas, 

psicossociais e respiratórias (US PREVENTIVE SERVICE TASK FORCE, 
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2005). Porém, as que mais merecem destaque são as doenças 

cardiovasculares (DCV), responsáveis por 31% do total de óbitos por causas 

conhecidas no Brasil (OPAS, 2005; KOTCHEN, 2010). 

As DCV são consideradas a principal causa de morte na atualidade e 

seus fatores de risco, como hipertensão arterial e elevados níveis de colesterol. 

Tendo papel decisivo nos gastos com saúde e influência direta na qualidade de 

vida dos doentes e seus familiares. No passado estas patologias eram 

manifestadas basicamente em adultos e hoje já são vistas com frequência em 

crianças e adolescentes. O sedentarismo e os maus hábitos alimentares têm 

elevado a incidência das doenças não transmissíveis, o que pode explicar a 

importância das mesmas nas estimativas da carga global de doença 

(SCHRAMM, 2004). 

Já está bem estabelecido na literatura, que a locação de gordura  no 

corpo também contribui como fator decisivo no aparecimento de doenças. Para 

classificar a distribuição do tecido adiposo no organismo, um dos métodos 

usado é a medida da relação cintura-quadril (RCQ), que consiste na relação 

entre a menor circunferência entre o quadril costal e a cicatriz umbilical e a 

maior circunferência da extensão posterior da região glútea. Quanto maior a 

RCQ, maior a correlação com isquemia coronariana, diabetes  

mellitus, hipertensão arterial  e dislipidemias. (BALLONE e MOURA, 2007) 

Ballone e Moura (2007) fazem duas distinções quanto à distribuição de 

gordura no organismo, desta forma teríamos: Obesidade ginóide ou em forma 

de pêra, entendida como a   gordura concentrada na região subcutânea (abaixo 

da pele), particularmente da cintura para baixo, acometendo principalmente as 

mulheres. Neste tipo de obesidade, a RCQ é menor que 0,8 para mulheres e 

menor que 0,9 para homens. Obesidade androide, em forma de maçã 

ou obesidade visceral, a gordura concentra-se no abdome, profundamente 

entre as vísceras desenvolvidas em maior proporção nos homens. O tipo 

androide tem relação direta com os riscos cardiovasculares. Neste tipo 

de obesidade, a RCQ é maior que 0,8 para mulheres e maior que 0,9 para 

homens. 

 

 

Vide figura  1 a exemplificação de tal distinção 
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Fonte: MACIEL, R. (2016).  

2.2 OBESIDADE INFANTIL 

 

Nas últimas três décadas, as mudanças ambientais e sociais 

proporcionaram às crianças hábitos de ingestão calórica superiores ao gasto 

energético. Entre as mudanças que interferem o balanço energético e 

proporcionam ganho de peso infantil, podem ser citados o consumo excessivo 

de alimentos e bebidas calóricas nas escolas, o excesso de dedicação dos pais 

ao trabalho levando a maior oferta de alimentos semiprontos no ambiente 

familiar, o estilo de vida contemporâneo, como o uso de veículos para chegar à 

escola e o tempo gasto em frente ao computador, televisão e vídeo games. 

(ANDERSON; BUTCHER, 2006). 

O que mais preocupa os profissionais da área de saúde é o grande surto 

de obesidade infantil, que vem crescendo de forma alarmante no mundo (REIS  

et al., 2011). Segundo Oliveira e Fisberg (2003), a obesidade infantil já se 

caracteriza como uma epidemia mundial. Os mesmo também afirmam que 

estudos feitos em algumas cidades brasileiras apontam que o sobrepeso e 

obesidade já atingem 30% ou mais das crianças e adolescentes avaliados.  

De acordo com Villares et al., (2006), a obesidade na infância está se 

tornando uma epidemia global, uma vez que se observa aumento de 

prevalência nas diversas faixas etárias entre crianças e adolescentes. 

Figura 1 - Tipos de obesidade 
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Na população infantil, estudos estimam que, no Brasil, haja cerca de três 

milhões de crianças, com idade inferior a 10 anos, apresentando excesso de 

peso (ARAÚJO; BESERRA; CHAVES, 2006). Destes casos, 95% estariam 

relacionados à má alimentação, enquanto, apenas 5% seriam decorrentes de 

fatores endógenos.  

As consequências da obesidade infantil podem ser notadas a curto e em 

longo prazo (BALABAN; SILVA, 2004). As complicações ortopédicas, 

problemas respiratórios, diabetes mellitus, dislipidemias e os distúrbios 

psicossociais são considerados como fatores indicadores em curto prazo.  Em 

longo prazo, os casos que são relatados como mortalidade aumentada, sendo 

por todas as doenças e causas relatadas, destacam-se as doenças 

coronarianas, sobretudo em indivíduos que foram obesos principalmente na 

infância e adolescência (STYNE, 2001; FREEDMAN, 2007). 

Nas últimas décadas, segundo dados epidemiológicos, a obesidade 

infantil tem aumentado de forma significativa, refletindo diretamente nos 

problemas de saúde pública (RECH, SIQUEIRA, 2010).  Esta informação é 

bastante preocupante devido aos riscos elevados que essas crianças têm de 

torna-se adultos obesos; outro fator é o aumento da morbidade infantil 

decorrente da obesidade (BALABAN; SILVA, 2004). 

A obesidade infantil é uma enfermidade crônica que se perpetua na vida 

desta população (ARAÚJO; BESERRA; CHAVES, 2006). Os períodos críticos 

de surgimento da obesidade progressiva são os 12 primeiros meses de vida, a 

fase pré-escolar e a puberdade. A obesidade durante a infância é fator de risco 

para a obesidade em adultos (SOARES e PETROSKI, 2003). 

 

2.3 SEDENTARISMO 

 

Como vimos no decorrer do estudo, a obesidade pode ser multifatorial, 

dentre esses diversos fatores o sedentarismo requer um olhar especial. A 

OPAS (2003) confirma que além do desequilíbrio alimentar (dietas 

hipercalóricas), o sedentarismo ou a atividade física reduzida também são 

fatores desencadeantes do excesso de peso. 
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A obesidade normalmente está associada a fatores genéticos ou 

ambientais, sendo o sedentarismo, e os maus hábitos alimentares seus fatores 

potencializadores (LOPES, PRADO e COLOMBO, 2010). 

De acordo com o novo dicionário Aurélio, o individuo sedentário 

caracteriza por se exercitar pouco ou pela inatividade (FERREIRA, 2009). O 

sedentarismo e as dietas baseadas em alto índice de gordura e com alto valor 

calórico, estão entre as principais causas do aumento do sobrepeso e da 

obesidade o excesso de peso é considerado uma ameaça crescente a saúde 

das populações e estende-se como epidemia mundial (ANJOS; MULLER, 

2006; DALCASTAGNÉ, 2008). 

Os filhos de pais obesos correm um risco duas a três vezes maior de se 

tornarem adultos obesos, quando comparados com crianças de famílias nas 

quais, nenhum dos progenitores é morbidamente obeso. Isso não ocorre 

apenas por razões genéticas, mas também por causa dos hábitos precários da 

família em termos de dieta e exercício (MCARDLE; KATCH, 2011). 

A ausência da atividade física é um hábito de aquisição relativamente 

recente na história da humanidade. Programas de atividade física propiciam 

uma série de benefícios à saúde, como um melhor controle da obesidade, da 

hipertensão arterial, do diabetes mellitus, da hipercolesterolemia, da 

osteopenia, além de proporcionar melhora da função cognitiva e da autoestima. 

O hábito da prática de exercícios físicos, quando estabelecido na infância, 

apresenta maiores chances de perdurar na vida adulta (DALCASTAGNÉ, 2008; 

MENDES, 2006).  

Como forma de combate ao sedentarismo a atividade física desencadeia 

não só o embate como também uma série de outros benefícios à saúde e 

controle da obesidade, Sapatéra e Pandini (2005) consideram não só apenas a 

atividade física como também exercício físico,  

A atividade física vem sendo utilizada ao longo dos anos como um 
dos principais recursos para combater e controlar a obesidade. O 
estilo de vida moderno, no entanto, que tem como característica 
básica à inatividade física, não favorece em nada. Para que o índice 
de obesidade no mundo possa diminuir, a atividade física não 
necessariamente programada como levar o cachorro para passear, 
andar de bicicleta, subir escadas, são atividades diárias importantes 
para o desenvolvimento físico e motor do adolescente, se praticados 
regularmente (2005 apud DALCASTAGNÉ et al, p. 56, 2008) 
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A sociedade moderna rapidamente vem se adaptando aos avanços 

tecnológicos que interferem no estilo de vida das pessoas e, em especial, das 

crianças. Estas dedicam mais de 2 horas por dia ao hábito de assistir TV, 

comportamento que demanda baixo gasto energético, podendo conduzir ao 

sedentarismo na infância (PIMENTA, PALMA 2001).  

A televisão exibe imagens capazes de influenciar as crianças quanto à 

qualidade da alimentação, uma vez que grande parte da publicidade alimentícia 

veicula alimentos com alto teor calórico, sendo que os produtos alimentícios 

perfazem 27% dos comerciais (ALMEIDA; NASCIMENTO; QUAIOTI, 2002). 

A atividade física deve ser incentivada precocemente, pois a prática de 

atividades regulares favorece o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 

psicomotor, isto é, um desenvolvimento na integra do indivíduo. A prática de 

atividades físicas, de modo geral, implica em melhoria da qualidade de vida e 

da saúde (SAMPAIO; NOGUEIRA, 2006). 

Twisk (2001) enfatiza que a prática de atividade física pelos jovens, 

provavelmente, torná-los-ão adultos fisicamente ativos, e uma das formas de 

promover este estilo de vida em crianças e adolescentes é por meio de 

programas escolares de educação física. Estes programas têm que objetivar a 

adoção de hábitos saudáveis, tanto no ambiente escolar, quanto nas horas de 

lazer (TUDOR-LOCKE; AINSWORTH; POPKIN, 2001; TRUDEAU; 

SHEPHARD, 2005). 

2.4 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Ao falarmos da criança, de obesidade e sobrepeso se faz necessário 

entender o papel da educação física no âmbito escolar.  Alguns autores tratam 

a educação física escolar, como a “cultura do movimento corporal”, onde a 

criança se desenvolve de acordo com as reflexões e entendimentos do meio 

em que elas transitam. (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

No livro Metodologia do ensino de educação física composto de um 

coletivo de autores, expõe e discute questões teórico-metodológicas da 

Educação Física, tornando-a como matéria escolar, tratando pedagogicamente, 

temas da cultura corporal, como os jogos, lutas, ginástica, esporte e a dança, 

sendo esses os principais conteúdos que constitui a educação física escolar. 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 
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O coletivo de autores (1992) define educação física como: “Uma prática 

pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas 

corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica e lutas formas estas que 

configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura 

corporal”. 

Então, percebemos que as práticas corporais permitem que os 

indivíduos tenha uma maior atenção à saúde, no processo de cuidar de si, 

dando aos indivíduos possibilidades de construir relações autônomas, de 

corresponsabilidade e socialmente inclusivas de modo a valorizar e aperfeiçoar 

o uso dos espaços públicos, como escolas, praças, pátios, na promoção da 

saúde (BRASIL, 2010).  

  A Educação Física há algumas décadas passadas retratava uma cultura 

em que o homem era uma entidade de natureza exclusivamente biológica, e 

seu corpo constituído por um conjunto de músculos, ossos e articulações, 

passíveis de um treinamento e possíveis de melhor rendimento (DAOLIO, 

1995). 

A questão, por pensar o corpo unicamente como entidade biológica, a 

Educação Física Escolar atua homogeneamente, tendendo à universalização 

de seus procedimentos metodológicos, tendo como pressuposto de que o 

corpo, sendo um conjunto biológico, responderá sempre da mesma forma 

porque os homens possuem corpos muito semelhantes. Isso talvez explique a 

padronização das aulas de Educação Física. (DAOLIO, 1996). 

Então, com este sentido aparece uma nova proposto de trabalho com 

Educação Física Plural, tendo condição mínima e primeira que as aulas atinjam 

todos os alunos, sem discriminação dos menos hábeis, ou das meninas, ou dos 

gordinhos, dos baixinhos, dos mais lentos, entendendo que os alunos são 

diferentes, recusando os pressupostos de desigualdades evitando 

comparações desnecessárias. (DAOLIO, 1996). 

 Os conhecimentos, as vivências motoras, cognitivas, corporais devem 

ser sistematizadas e construídas em conjunto pelos alunos e professores. Nas 

séries inicias faz-se necessário trabalhar os conteúdos de formas vivenciais, 

onde os alunos explorem seu corpo. 

 As aulas de educação física a devem propiciar uma ampla gama de 

oportunidades motoras, a fim de que o aluno explore sua capacidade de 
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movimentação, descubra novas expressões corporais, domine seu corpo em 

várias situações, experimente ações motoras com novos implementos, com 

ritmos variados, sendo esta fase conhecida pela educação do movimento, 

entendida pela abordagem desenvolvimentista. (TANI, et al. 2011). 

Desse modo pode-se concluir que a educação física escolar apresenta-

se como o fator principal para garantir a integralidade das crianças nas praticas 

corporais, permitindo o pleno desenvolvimento da criança em seus variados 

aspectos.  

Diante do exposto, estabeleceu-se como hipótese que os alunos que 

participam regularmente das aulas de Educação Física, apresentam menores 

índices de sobrepeso e obesidade quando comparados aos que não participam 

de aulas regulares.  

Justifica-se o presente estudo, porque a literatura demonstra que as 

aulas de Educação Física têm contribuído para estimular os alunos a 

realizarem atividades práticas de uma forma mais ativa. Nesta perspectiva, ao 

tomar como referência duas escolas da rede municipal de ensino do Município 

da Vitória de Santo Antão, observou-se inicialmente uma carência das aulas de 

Educação Física no componente curricular, principalmente no ensino 

fundamental. Essa situação poderia estar contribuindo para um maior número 

de crianças com obesidade e sobrepeso. Com o intuito de responder a estas 

questões foi desenvolvido o presente estudo. 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 Avaliar antropometria e composição corporal dos escolares com idade 

dos 7 aos 10 anos praticantes e não praticantes das aulas de educação 

física na rede municipal de ensino na cidade de Vitória de Santo Antão - 

PE. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a antropometria, peso corporal, estatura e o Índice de Massa 

corporal (IMC); 
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 Verificar a composição corporal através das dobras cutâneas nas 

regiões Tricipital (DCT), subescapular (DCSB); Massa Magra (MM), 

Massa Gorda (MG); 

 Determinar o Índice de Massa Corpóreo (IMC); 

 Detectar e quantificar o percentual de indivíduos obesos, com sobrepeso 

ou desnutrido. 

 

4 METODOLOGIA 
 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Este estudo é uma pesquisa de Campo e transversal. 

 
4.2 APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
 

O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética da Universidade Federal de 

Pernambuco no Centro de Ciências da Saúde (CCS) tendo como protocolo de 

aprovação 48886515.6.0000.5208 (anexo 1). 

 

4.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Foi enviado para os pais ou responsáveis o termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido (anexo 2), que foi lido e assinado pelos mesmos.  

 

4.4 AMOSTRA 
 

Foram avaliados 174 alunos do sexo masculino da rede municipal de 

ensino da cidade de Vitória de Santo Antão - PE inseridos no Ensino 

Fundamental I, entre a faixa etária dos 7 aos 10 anos de idade. Tendo em vista 

que o período da puberdade é acometido por alterações corporais, tanto a 

níveis anatômicos quanto hormonais, resolvemos trabalhar com essas crianças 

nesta faixa etária para que os resultados sejam mais fidedigno. As escolas 

foram escolhidas, pelos seguintes critérios: destaque na cidade, por uma 

escola apresentar a disciplina educação física na grade curricular enquanto a 
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outra não está inserida e não tem aulas de educação física.  A amostra foi 

dividida em dois grupos, aqueles que participam com assiduidade das aulas de 

Educação Física da escola (GPEF) sendo o grupo experimental composto por 

55 alunos e o outro grupo formado pelos alunos que não participam das aulas 

de Educação Física (GNPEF) sendo o grupo controle composto por 119 

alunos, pois as aulas não estão presentes nas atividades da escola. Foram 

dispensados os alunos que a) não queriam participar do estudo; b) escolares 

que não possuíssem autorização dos pais ou responsáveis. 

 

4.5 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em duas escolas da rede Municipal de ensino da 

cidade de Vitória de Santo Antão - PE, Escola  Municipal 3 de Agosto e Escola 

Municipal Mariana Amália, respectivamente. A Escola 3 de Agosto possuía 

condições favoráveis de infraestrutura para realização das aulas de Educação 

Física, essa por sua vez possuem profissionais da área e as aulas estão 

inseridas no programa pedagógico da escola. A outra instituição,, utilizada para 

comparação, não oferta a disciplina de Educação Física, somando a isto não 

existe a presença do profissional de Educação Física. Os critérios para a 

escolha das escolas foram à autorização das mesmas e as condições 

favoráveis para a realização do estudo. 

 

4.6 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Foram efetuadas as seguintes medidas antropométricas: massa 

corporal, estatura e medição de duas dobras de adiposidade subcutânea 

(triciptal e subescapular) seguindo os critérios estabelecidos em estudo prévio 

(LUKASKI, 1987). 

Também efetuamos as seguintes medidas antropométricas: massa 

corporal, estatura e índice de massa corporal (IMC). Para avaliação da massa 

corporal foi utilizada uma balança (marca Filizolla) de plataforma com 

capacidade máxima de 150 Kg e precisão de 100 g. O avaliado apresentava-se 
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com o mínimo de vestimentas, sendo roupas em tecidos leves com os pés 

descalços no posicionado em pé, de costas para a escala de medida da 

balança, sobre a plataforma, em posição ereta (ortostática). Os pés deverão 

estar afastados à largura dos quadris, o peso do corpo distribuído igualmente 

em ambos os pés, os braços lateralmente ao longo do corpo e o olhar em um 

ponto fixo à sua frente, de modo a evitar oscilações na escala de medida. Para 

avaliação da estatura foi utilizado um estadiômetro (marca Sunny) com escala 

de precisão de 0,1 cm. Foi medida a distância entre os dois planos que 

tangenciam o vértex (ponto mais alto da cabeça) e a planta dos pés com a 

cabeça orientada no plano de Frankfurt. No momento de definição da medida, 

o avaliado deverá estar em apneia e com as superfícies posteriores dos 

calcanhares, da cintura pélvica, da cintura escapular e da região occipital em 

contato com a escala de medida. A partir das medidas antropométricas será 

realizado o cálculo do IMC, dado pelo cálculo: Índice de massa corporal (IMC) 

= massa corporal (kg) /estatura (m2). 

Para avaliação das dobras de adiposidade subcutânea triciptal (TR) e 

subescapular (SE) foi utilizado um plicômetro de marca Lange, com escala de 

zero a 60 mm, resolução de 1,0 mm e pressão constante de 10 g/mm2. Todas 

as avaliações foram realizadas sempre no hemicorpo direito do avaliado na 

região tricipital e subescapular, e repetida duas vezes em cada local, 

ocorrendo uma terceira medição sempre que a diferença entre a primeira e a 

segunda medição excedia 5%. No final, foi extraída a média aritmética entre os 

dois valores mais próximos obtidos.  

Na região triciptal, a referência anatômica para medida da espessura da 

dobra cutânea foi definida paralelamente ao eixo longitudinal do braço em sua 

face posterior, na distância média entre a borda súpero-lateral do acrômio e o 

processo do olecrano da ulna, ponto anatômico idêntico ao adotado para as 

medidas do perímetro do braço. A dobra cutânea é pinçada verticalmente, 

acompanhando o sentido anatômico do músculo triciptal.  

Para a medida da espessura da dobra cutânea na região subescapular, a 

referência anatômica é definida cerca de dois centímetros abaixo do ângulo 

inferior da escápula. Na tentativa de facilitar a identificação do ponto anatômico 

o avaliado executa abdução e flexão do braço para trás, o que o obriga a um 

levantamento da escápula. A dobra cutânea foi destacada obliquamente ao 
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eixo longitudinal, no sentido descendente e lateral, formando ângulo de 

aproximadamente 45 graus, o que equivale à orientação dos arcos costais. 

Percentual de gordura corporal: foram utilizadas as medidas de dobras 

de adiposidade subcutânea tricipital (TR) e subescapular (SE), segundo 

(LOHMAN, et al., 2006). 

 

Cálculo de indicadores da composição corporal 

 

A partir das medidas antropométricas foram realizados os seguintes 

cálculos: 

Índice de massa corporal (IMC) = massa corporal (kg)/estatura (m2) 

Σ das dobras de adiposidade = TR + SE 

Para o cálculo do percentual de gordura corporal (%G) foram utilizadas as 

fórmulas das equações descritas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Equações para a avaliação do percentual de gordura (LOHMAN e 

GOING, et al., 2006) 

Σ Tríceps e Subescapular (< 35 mm)  

% gordura corporal = 1,35 x (ΣTR+SE) – 0,012 (ΣTR+SE)2 – 3,4 

Σ Tríceps e Subescapular (> 35 mm) 

% gordura corporal = 0,783 x (ΣTR+SE) + 2,2  

Σ = somatório  

 

A partir dos valores do percentual de gordura corporal, foram calculados os 

valores de massa gorada (MG) e massa magra (MM). 

MG (kg) = massa corporal (kg) x % G / 100 

MM (kg) = massa corporal (kg) – MG 

 

4.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Atendendo aos objetivos propostos neste estudo, utilizou-se para 

tabulação dos dados o programa Excell versão 2007, e para análise estatística 
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o Prism 6 for Windows, version 6.01, 1992-2012, Graph Pad Software, Inc, 

USA. Já na comparação de médias das variáveis o teste “t” de Student 

unpaired para amostras independentes, com um nível de significância mantido 

com p < 0.05. 

5 RESULTADOS 
 

Nas medidas antropométricas foram analisadas algumas variáveis como 
o peso e a estatura. Ao comparar as médias do grupo controle com o 
experimental, observou-se que não há nenhuma diferença significativa entre as 
medidas avaliadas (C : 33,82 ± 0,91 n=119 vs. E: 35,56 ± 1,38 n=55; p= 0,28). 
Figura 2. 
 
 
Figura 2 - Análise comparativa do Peso (kg) de crianças dos 7 aos 10 anos de 
duas escolas da rede municipal de Vitória de Santo Antão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Comparação entre grupo controle (indivíduos não participante das aulas de educação 
física, n= 119)  e o grupo experimental  (indivíduos participante das aulas de educação física, 
n=55. test t student não pareado, p<0,05. 

 
Em relação à estatura, foi verificado que não houve diferença entre as médias 
do grupo controle e o experimental (C: 134,80 ± 0,75 n=119 vs. E: 137,2 ± 
1,033 n=55; p= 0,07), Figura 3. 
 
 
Figura 3 - Análise comparativa da Estatura (cm) de crianças dos 7 aos 10 anos 
de duas escolas da rede municipal de Vitória de Santo Antão. 
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Nota: Comparação entre grupo controle (indivíduos não participante das aulas de educação 
física, n= 119) e o grupo experimental (indivíduos participante das aulas de educação física, 
n=55). test t student não pareado, p<0,05. 

 
Ao observar o Índice de Massa Corporal (IMC), nota-se que as médias do 
grupo controle e o experimental não apresentaram nenhuma diferença: C: 
18,26 ± 0,36, n=119 vs E: 18,61 ± 0,52, n=55; p= 0,58), Figura 4. 
 
Figura 4 -  Análise comparativa do Índice de Massa Corporal (IMC) de crianças 
dos 7 aos 10 anos de duas escolas da rede municipal de Vitória de Santo 
Antão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Comparação entre grupo controle (indivíduos não participante das aulas de educação 
física, n= 119)  e o grupo experimental  (indivíduos participante das aulas de educação física, 
n=55. test t student não pareado, p<0,05. 

 
Em relação a composição corporal foram aferidas as dobras cutâneas tricipital 
e subescapular, na dobra cutânea tricipital observou-se                                                        
que ambos os grupos controle e o experimental não apresentou  diferença (C: 
8,51 ± 0,49 N=228; vs E: 7,8 ± 0,70 N=110; P= 0,45), Figura 5.  
 
Figura 5 - Análise comparativa da Dobra cutânea Triciptal de crianças dos 7 
aos 10 anos de duas escolas da rede municipal de Vitória de Santo Antão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Comparação entre grupo controle (indivíduos não participante das aulas de educação 
física, n= 119)  e o grupo experimental  (indivíduos participante das aulas de educação física, 
n=55. test t student não pareado, p<0,05. 
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Ao analisar a dobra cutânea subescapular de ambos os grupos  controle 
e experimental não apresentaram diferença significativa entre os grupos 
estudados (C: 10,26 ± 0,52 N=119 vs. E: 10,06 ± 0,82 N=55; P: 0,83), Figura 6. 

 
Figura 6 - Análise comparativa da Dobra cutânea subescapular de crianças 
dos 7 aos 10 anos de duas escolas da rede municipal de Vitória de Santo 
Antão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Comparação entre grupo controle (indivíduos não participante das aulas de educação 
física, n= 119)  e o grupo experimental  (indivíduos participante das aulas de educação física, 
n=55. test t student não pareado, p<0,05. 

 
Ainda na composição corporal foram analisados o percentual de gordura 

em relação à massa gorda e a massa magra. No percentual de gordura da 
massa gorda também não houve alteração (C: 8,59 ± 0,50 n=119 vs. E: 8,89 ± 
0,83 n=55; p= 0,74), Figura 7a. Em contrapartida, houve diferença entre o 
percentual de massa magra. O da atividade física apresentou diferença no 
percentual de massa magra (C: 25,22 ± 0,44 n=119 vs. E: 26,85 ± 0,6216 
n=54; p=0,0402), Figura 7b. 

 
 

Figura 7a/7b. Análise comparativa do percentual de gordura da massa gorda e 
massa magra de crianças dos 7 aos 10 anos de duas escolas da rede 
municipal de Vitória de Santo Antão. 

 

 
 
  
                         
 
 
 
 
 
 
                     Figura 7a                                              Figura 7b 
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Nota: Comparação entre grupo controle (indivíduos não participante das aulas de educação 
física, n= 119)  e o grupo experimental  (indivíduos participante das aulas de educação física, 
n=55. test t student não pareado, p<0,05. 

 
Ao analisar o IMC de acordo com a classificação da tabela 1, verificou-

se que o grupo controle com  n=119 indivíduos, 70 indivíduos apresentam-se 

no quadro de baixo peso, 40 indivíduos apresentaram-se no peso normal, 8 

com sobrepeso e 1 com obesidade. Já no Grupo experimental com n=55 

indivíduos, 28 apresentaram-se com baixo peso, 24 peso normal, 3 com 

sobrepeso  e nenhum indivíduo apresentou obesidade. 

No grupo controle, foram obtidos os seguintes resultados em porcentagens, 

58,82% dos indivíduos apresentaram-se no quadro de baixo peso, 33,61% 

apresentaram peso normal, 6,72% apresentaram sobrepeso e 0,84%, 

obesidade. Em relação ao grupo experimental, 50,90% apresentou baixo peso, 

43,63% apresentaram peso normal, 5,45% apresentaram-se com sobrepeso e 

0% com obesidade. 

6 DISCUSSÕES 
 

 

No total foram avaliados 174 meninos, 119 fazia parte do grupo controle 

e 55 compôs o grupo experimental. As prevalências totais de sobrepeso e 

obesidade, foram 12,17% e 0,84% respectivamente. No grupo controle (não 

participantes das aulas de educação física), os valores encontrados foram 

6,72% para o sobrepeso, e 0,84% para a obesidade, vimos que 58,82% dos 

indivíduos encontram-se no quadro de baixo peso e 33,61% com peso normal.  

Já no grupo experimental (participantes das aulas de educação física), 5,45% e 

0% foram, respectivamente, as prevalências de sobrepeso e obesidade, 

entretanto, foram detectados as variáveis: Estatura, Peso, IMC, DCT, DCSB, 

MM E MG em ambos os grupos notou-se que não houve diferenças, exceto na 

massa magra, que apresentou diferença entre o percentual de massa magra. O 

grupo que tem aulas de educação física  mostra-se com diferença no 

percentual de massa magra (C: 25,22 ± 0,44 n=119 vs. E: 26,85 ± 0,6216 

n=54; p=0,0402). 
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RAMOS, 2015 realizou um estudo onde: avaliou 40 alunos da rede municipal 

de ensino da cidade de Vitória de Santo Antão - PE inseridos em duas salas do 

ensino fundamental II, entre a faixa etária de 10 aos 14 anos de idade.  

A amostra foi dividida em quatro grupos: grupo feminino que participam 

com assiduidade das aulas de EF da dada escola (GFEF, n=14); grupo 

feminino que não participam das aulas de EF (GFSEF, n= 12), grupo masculino 

que participam das aulas de EF (GMEF, n= 7); e grupos masculino que não 

participam das aulas de EF, pois as aulas não estão presentes nas atividades 

da escola (GMSEF, n= 6).  NA tabela 5 do seu estudo mostra a análise 

estatística das variáveis de massa corporal, estatura e IMC dos escolares do 

sexo masculino. Para este, não houve diferenças significativas, apresentando 

IMC médio e erro padrão de 19,87 ± 1,77 kg/m² para o GMEF e 16,18 ± 1,19 

kg/m² para o GMSEF, variando de 13,20 a 26,80 kg/m². No GMEF dois 

escolares foram considerados obesos (28,57%), enquanto que no GMSEF 

apenas um foi considerado sobrepesado (16,66%). Então com esses dados, 

podemos perceber que também não houve diferenças significas nas variáveis 

analisadas por (RAMOS, 2015). 

 Já no estudo de ALMEIDA, 2014 que teve a seguinte amostra A 

amostra foi composta de crianças (n = 134) do gênero masculino com idades 

entre os 7 e 9 anos, escolhidas de forma randomizada. A amostra foi dividida 

em dois grupos de acordo com a intervenção no treino: Grupo Controle (GC, n 

= 50) e Grupo Treinado (GT, n = 84). As avaliações foram realizadas uma 

semana antes (T1) e uma semana após o programa de treino (T2). Para a 

análise dos dados os grupos foram subdivididos em sobrepeso/obesidade n = 

18 (GC n = 7 e GT, n = 11) e eutróficos n = 116 (GC, n = 43 e GT, n = 73).  

O grupo eutrófico foi novamente subdividido de acordo com as idades 

em controle (7 anos, n = 13; 8 anos, n = 19 e 9 anos, n = 11) e treinado (7 

anos, n = 26; 8 anos, n = 18 e 9 anos, n = 29). As crianças foram avaliadas 

quanto à antropometria, à composição corporal, ao nível de aptidão física e ao 

desempenho neuromotor. Em relação a antropometria e composição corporal,  

não houve diferença entre os grupos. 

Portanto, pode-se dizer que os respectivos estudos corroboram com 

esta pesquisa. 
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Uma das dificuldades em diagnosticar a obesidade na população infantil 

são as divergências entre os pontos de corte e tabelas.   

Alguns autores descrevem que ao analisar o IMC e as dobras cutâneas 

em crianças de ambos os sexos, identifica maior prevalência de sobrepeso e 

obesidade em crianças do sexo feminino. 

Ao analisar os dados e comparar os estudos, percebemos que há 

fatores intrínsecos inseridos na realidade dessas crianças que podem ter 

influenciado diretamente nos valores das variáveis estudadas. 

 

 7 CONCLUSÃO 

 

Como podemos perceber, os índices de sobrepeso e obesidade foram 

baixos. No entanto, a preocupação que temos é em relação a este grupo 

específico caracterizado exclusivamente pelo sexo masculino.  

  A comparação dos resultados deste estudo com os de outros é 

dificultada pela escassez de estudos populacionais nacionais, e pela 

diversidade de critérios utilizados.  

Assim, a baixa prevalência de sobrepeso e obesidade e o alto número 

de crianças abaixo do peso evidenciam a importância da intervenção de órgãos 

e pesquisadores que analise com maior atenção essa demanda, para que haja 

intervenções que converta este quadro. 

Em relação às crianças obesas e com sobrepeso, necessitam de 

intervenção o mais cedo possível, pois como citado,  crianças obesas tendem a 

se tornar adultos obesos e consequentemente podem vir a desenvolver 

doenças crônicas na vida adulta. 

   A prevenção deve ser urgente, principalmente na escola, onde elas 

devem ser orientadas pelo o professor de educação física em suas práticas 

socioeducativas. 

  As crianças, em decorrência da vida das grandes cidades e da violência, 

estão ficando cada vez mais sedentárias, vivendo à frente da TV, de 

videogames ou de computadores, deixando de fazer atividades físicas e 

principalmente comendo de forma inadequada, levando ao risco da obesidade 

e, mais grave, de suas complicações. 
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Com os dados obtidos nas duas escolas, percebe-se um maior número 

de crianças apresentando baixo peso. Poucos apresentaram quadro de 

obesidade e sobrepeso. Esta situação motiva a apresentação dos dados para 

os responsáveis pela Secretaria de Educação do Município da Vitória de Santo, 

corroborando para a que haja a implantação ou o reforço das aulas de 

educação física em todas as escolas da rede municipal de ensino para 

melhorar a saúde dessas crianças. 

Desse modo, conclui-se que se faz necessário desenvolver 

continuamente um processo de conscientização sobre a importância da 

alimentação saudável e a participação regular das crianças nas aulas de 

educação física, contribuindo para manter uma composição corporal adequada 

e melhor qualidade de vida. 
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Anexo I -  Protocolo de aprovação pelo Comitê de ética 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

NÚCEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS - Resolução 466/12) 

 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho (a) {ou menor que está sob sua 

responsabilidade} para participar, como voluntária (a), da pesquisa: SOBREPESO E OBESIDADE: 

AVALIAÇÃO DA ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ESCOLARES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – PE. Esta pesquisa é da 

responsabilidade do (a) pesquisador (a)Solange Maria Magalhães da Silva Porto, Centro Acadêmico de 

Vitória – UFPE, Rua Alto do Reservatório, S/N, Bela Vista, CEP: 55608-680, contato: (81) 99963-5387, 

e-mail: solangemporto@ibest.com.br. Também participa desta pesquisa o pesquisador: Marcílio 

Rodrigues Ribeiro, contato: (81) 9897-4060, e-mail: marcilior1@hotmail.com. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensível, as dúvidas 

podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, quando todos os 

esclarecimentos forem dados, caso concorde que o (a) menor faça parte do estudo pedimos que rubrique 

as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra 

ficará com o pesquisador responsável. 

Caso não concorde não haverá penalização nem para o (a) Sr.(a) nem para o/a voluntário/a que está sob 

sua responsabilidade, bem como será possível ao/a Sr. (a) retirar o consentimento a qualquer momento, 

também sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

 Descrição da pesquisa: O presente trabalho tem por objeto avaliar a antropometria e composição 

corporal, utilizaremos alguns equipamentos tais como, balança, adipômetro e estadiômetro para a 
mensuração dessas medidas nas crianças entre 7 aos 10 anos de idade. Após a coleta dos dados, iremos 
analisar para verificarmos o quadro de sobrepeso e obesidade desta população. 

 Esclarecimentos sobre a pesquisa: A realização da pesquisa durará um mês, podendo se estender no 

período de dois meses, caso haja alguma eventualidade. A coleta de dados iniciará em setembro de 2015 e 

terminará possivelmente em outubro de 2015. As avaliações serão realizadas na escola, no contra turno e 

próximo ao horário das aulas de Educação Física, não havendo assim interferência nas aulas das demais 

disciplinas.    

 RISCOS: Durante as coletas antropométricas os alunos poderão se sentir constrangidos, tendo em 
vista que muitos pensam que as atividades são de cunho avaliativo podendo interferir nas suas 
capacidades individuais. Por esse motivo, haverá o esclarecimento sobre a realização das atividades e os 
seus devidos fins enquanto pesquisa. Durante as coletas os alunos poderão sentir algum desconforto 
muscular, por esse motivo os mesmos receberão as instruções necessárias e serão avaliados 
individualmente. 

 BENEFÍCIOS: Não estão previstos benefícios diretos, entretanto como benefícios indiretos, a 
Secretaria de Educação do município será informada sobre os resultados positivos da prática da 
Educação Física regular nas escolas, mostrando a necessidade de professores e aulas de Educação Física 
em todas as escolas da rede municipal de ensino. 
As informações da dada pesquisa serão de total sigilo, e sua divulgação será em apresentações de 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários. Os dados coletados nesta 
pesquisa serão armazenados em pastas de arquivos e computador pessoal, sob a responsabilidade do 
pesquisador, no endereço, Centro Acadêmico de Vitória – UFPE, Rua Alto do Reservatório, S/N, Bela 
Vista, CEP: 55608-680, pelo período de até cinco anos. 
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O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para ele/ela participar desta 

pesquisa, pois deve ser de forma voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação dele/a na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores 

(ressarcimento com transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 

Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 – Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 

2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A VOLUNTÁRIO 

Eu, _____________________________________, CPF_________________, abaixo assinado, 

responsável por ________________________________________, autorizo a sua participação no estudo 

SOBREPESO E OBESIDADE: AVALIAÇÃO DA ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO 

CORPORAL EM ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA DE SANTO 

ANTÃO – PEcomovoluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador 

(a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de seu 

acompanhamento/assistência/tratamento) para mim ou para o (a) menor em questão. 

_______________________________, ___ de ______________ de _____ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (da) responsável 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Testemunha 1: Nome:  ________________________________________________________ 

                        Assinatura:_____________________________________________________ 

Testemunha 2: Nome: ________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 
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Anexo III – Carta de Anuência 
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Anexo IV – Ficha Antropométrica 
 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

NÚCLERO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPORTE 
 

Ficha de Avaliação Antropométrica 

 

Nome____________________________________ Idade ____   Sexo  ____       
Escola __________________________________ Sala ____Ano  ____    

Turno ______ 

Data de nascimento __/__/____                                          
 
Data da avaliação  __/__/____ 
 
Cor: Branca Negra  
 

Massa Corporal(kg): ______ 

Estatura (m2):______ 

IMC (kg/ m2): ______ 

Adiposidade subcutânea 
 
Dobra cutânea Tricipital (DCT) 1------2------3------ 
 
Dobra cutânea Subescapular (DCSB) 1------2------3------ 
 
 
*Você prática algum tipo de atividade física durante a semana, em casa, na 
rua, sozinho (a), com familiares, amigos etc? 
 
SIM NÃO 
 
 
(Questão válida para os alunos que não tem aulas de educação física no 

componente curricular da escola). 

 


