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RESUMO 

Atualmente, a mudança do estilo de vida da população pediátrica vem resultando em 
mudanças no perfil físico de crianças em geral. O propósito deste estudo foi analisar a 
possível associação dos níveis de atividade física, parâmetros antropométricos e 
composição corpor além escolares pré-púberes de uma instituição estadual de ensino da 
cidade de São João del-Rei (MG).A amostra contou com223 alunos pré-púberes entre 
seis a dez anos, sendo 106(47,5%) do sexo feminino e 117 (52,4%) do sexo masculino. 
Tais indivíduos se submeteram à coleta de dados que utilizava como instrumento de 
análise a mensuração do peso corporal, estatura, dobras cutâneas, perimetrias corporais 
além do preenchimento de um questionário sobre o nível de atividade física, hábitos 
alimentares e condições socioeconômicas. Com as análises dos dados foi obtido o 
percentual de gordura e do índice de massa corpórea e relação cintura-estatura, os quais 
foram comparados quanto ao sexo e faixa etária. A análise dos questionários foi feita 
por meio do somatório das respostas coletadas de acordo com a proposta metodológica 
de Legnani et. al (2013). Em relação aos resultados, constatou-se que apenas o 
parâmetro de percentual de gordura (%G) demonstrou média em mulheres superior aos 
homens independente da idade, sendo que o grupo masculino abaixo de 7,5 anos 
apresentou valores menores que os escolares acima de 10,5 anos e ao grupo feminino na 
faixa etária correspondente. Quanto à estatura e peso corporal, os resultados apontam 
para o aumento destes parâmetros principalmente após 9,5 anos de idade. No entanto, 
essa predisposição não foi apresentada para o Índice de Massa Corpórea havendo 
diferença apenas dos grupos de 6 a 8,5 anos com os escolares acima de 10,5 anos. 
Considerando às médias das perimetrias, verifica-se que em todas as regiões ocorrem a 
mesma tendência dos parâmetros referidos, sendo significativo o aumento destes valores 
a partir de 9,5 anos de idade. Entretanto, ao avaliar a relação cintura-estatura não foi 
constatada qualquer diferença entre os grupos analisados. Por fim, o trabalho reforçou a 
ideia de que os parâmetros de avaliação dependem da população selecionada, da faixa 
etária, do meio onde serão aplicados e do seu custo benefício em geral. Além disso, 
evidenciou-se a partir do percentual de gordura e das medidas antropométricas uma 
correlação negativa entre os hábitos físicos e alimentares das crianças e a faixa etária 
correspondente, tornando necessária participação mais eficaz do profissional de 
Educação Física no acompanhamento da composição corporal de seus alunos.  

Palavras-chave: antropometria, composição corporal, pré-pubere, nível de atividade 
física. 

 


