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RESUMO 

A população de obesos tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas em todo 

cenário mundial. A boa forma física está estreitamente relacionada ao peso corporal. A 

composição corporal tem sido tratada como variável de suma importância e uma das mais 

avaliadas durante períodos de treinamento e preparação física, principalmente pelos 

praticantes que tem como objetivo redução da gordura corporal e aumento de massa muscula. 

Para o fracionamento corporal podem ser empregados métodos diretos, indiretos e 

duplamente indiretos. A avaliação física corporal é necessária, para que o profissional de 

Educação Física tenha parâmetros para prescrever treinamentos corretos e alcançar os 

objetivos dos alunos. O objetivo desse estudo foi comparar os protocolos de Durnin 4 dobras 

e Pollock 7 dobras em acadêmicos de Educação Física da Faculdade Network. Participaram 

do estudo 48 alunos do curso de graduação em Educação Física. A amostra foi constituída por 

32 alunos do sexo masculino (idade média de 23,8 ± 4,93; massa corporal de 79,82 ± 13,33; 

estatura de 1,75 ± 0,04 e percentual (%) de gordura 16,48 ± 6,65), e 16 alunas do sexo 

feminino (idade média de 22,62 ± 7,94; massa corporal de 69,63 ± 15,24; estatura de 1,63 ± 

0,04, percentual (%) de gordura 28,2 ± 6,35), que participaram dos jogos interclasses. Os 

resultados mostram divergências de informações entre os protocolos escolhidos. O presente 

estudo permite-nos concluir que quando usado o protocolo de Pollock 7dobras, para avaliação 

física, apresenta percentual de gordura inferior em relação ao protocolo de Durnin 4 dobras, 

para ambos os sexos. 

Palavras chaves: Dobras Cutâneas, Protocolos, Avaliação Física, Comparação. 

 

ABSTRACT 

The obese population has increased considerably in the last decades in all world scenario. 

Fitness is closely related to body weight. Body composition has been treated as an extremely 

important variable and one of the most evaluated during periods of training and physical 

preparation, mainly by the practitioners whose objective is to reduce body fat and increase 

muscle mass. Direct, indirect and double indirect methods can be employed for body 

fractionation. Physical body assessment is necessary so that the physical education 

professional has parameters to prescribe correct training and achieve the students' goals. The 
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purpose of this study was to compare the protocols of Durnin 4 folds and Pollock 7 folds in 

Physical Education academics from College Network. A total of 48 students enrolled in the  
 

_____________________________________________ 

¹ Graduandos em Educação Física, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova 

Odessa, SP, Brasil  
2 Professor do Curso de Ed. Física da Faculdade Network– Av. AmpélioGazzetta, 2445, 13460-000, Nova 

Odessa, SP, Brasil (e-mail:mfsarrai@gmail.com). 

undergraduate course in Physical Education, from Network College, located in Nova Odessa 

- SP. The sample consisted of 32 male students (mean age of 23.8 ± 4.93, body mass of 79.82 

± 13.33, height of 1.75 ± 0.04 and percentage (%) of fat 16 , 48 ± 6.65), and 16 female 

students (mean age of 22.62 ± 7.94, body mass of 69.63 ± 15.24, height of 1.63 ± 0.04, 

percentage (% ) of fat 28.2 ± 6.35), who participated in the interclass games. The results 

show divergences of information between the protocols chosen. The present study allows us to 

conclude that when using the Pollock 7 folds protocol, for physical evaluation, it presents 

lower percentage of fat in relation to the protocol of Durnin 4 folds, for both sexes.  

Keywords: Skin Folds, Protocols, Physical Evaluation, Comparison. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica que abrange todo território mundial, pessoas de 

todas as idades, de ambos os sexos e de diferentes níveis socioeconômicos. Obesidade é a 

consequência de uma série de maus hábitos, como a má alimentação e a falta da prática de 

atividades físicas, resultando o acúmulo de gordura no tecido adiposo. No Brasil, segundo 

(ABESO, 2015), um levantamento realizado pelo IBGE no ano de 2015, o índice de pessoas 

obesas ou com sobrepeso chega a quase 60% população brasileira. Cerca de 82 milhões de 

pessoas apresentaram o IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou maior do que 25. Isso 

indica uma prevalência maior de excesso de peso no sexo feminino (58,2 %), que no sexo 

masculino (55,6%). “Um dos objetivos mais frequentes na procura do exercício físico é a 

redução de peso corporal” (FILARDO; LEITE, 2001). Na sociedade atual, muitas pessoas 

procuram exercitar-se buscando manutenção da saúde, controlar ou prevenir doenças, ou 

simplesmente, praticam atividades físicas por questões estéticas. Boa parte desses “eventuais 

atletas” executam tais práticas sem orientação profissional, o que dificulta o monitoramento 

do quadro físico desses indivíduos. 

O corpo sofre diversas alterações ao longo da vida em decorrência de diversos fatores 

como idade, crescimento, alimentação, metabolismo e nível de atividade física. O excesso de 

peso tem relações positivas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol. 

Ainda que a obesidade seja uma característica visualmente notável, apenas com esses 

parâmetros não é possível avaliar a condição de um indivíduo. Diante desse cenário, 

aumentou-se o interesse sobre a investigação da composição corporal dos seres humanos. 

Para o fracionamento corporal podem ser empregados métodos diretos (analise 

química de cadáveres), indiretos (hidrometria, espectrometria, densitometria, impedância 

biolétrica, ressonância nuclear magnética, ultra-sonografia, interactância infravermelho, 

condutividade elétrica corporal, analise de ativação de nêutrons, analise da absorção dos 

photons) e aqueles conhecidos como duplamente indiretos (perimetria e dobras cutâneas).  

(MACHADO, 2008). 

Boa forma física está estreitamente relacionada com o peso corporal. Paraque se possa ter 

informações sobre o estado físico das pessoas, é preciso avalia-las fisicamente. A avaliação 
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física corporal é composta por diversos testes, coletas e analise de alguns dados que deixa 

possível fragmentados componentes corporais do avaliado. “A antropometria, que vem em 

conjunto com a cineantropometria, é um recurso da análise completa do indivíduo através das 

variáveis da estatura, peso corporal, dobras cutâneas, perímetros e diâmetros” (SOARES, 

2006).A importância de avaliar fisicamente a composição do corpo relaciona-se ao fato de 

que somente o peso do corporal, não é um parâmetro eficaz para identificar carência ou 

abundancia de algum componente corporal. 

A avaliação física corporal é necessária, para que o profissional de educação física 

tenha parâmetros para prescrever treinamentos corretos, buscando alcançar os objetivos de 

cada aluno, seja redução da gordura corporal ou aumento de massa muscular. É importante 

que a avaliação física seja feita periodicamente e não somente no início dos treinamentos. 

Para realização dessa avaliação, existem diversos protocolos, validados cientificamente que 

devem ser seguidos na integra, para obter precisão nos resultados como percentual de gordura, 

massa óssea, massa residual (líquidos) e massa muscular que compõem o corpo humano. 

Considerando as variações existentes entre populações e os métodos de avaliação, o objetivo 

desse estudo é usar os dados coletados dos participantes de um evento esportivo, chamado de 

Inter classes, no ano de 2018, da Faculdade Network, para comparar os protocolos de Pollock 

7 dobras e Durnin 4 dobras. 

Segundo (GUEDES, 2006), a primeira tentativa de fracionamento do peso corporal foi 

desenvolvida por Matiegka no início do século XX. Como o interesse da época era somente 

analisa e a eficiência física dos componentes, o autor propôs a determinação de forma 

estanque e isolada do peso de gordura, peso muscular, peso ósseo e peso residual. 

A composição corporal tem sido tratada como variável de extrema importância e uma 

das mais avaliadas durante períodos de treinamento e preparação física, principalmente pelos 

praticantes que tem como objetivo redução da gordura corporal e aumento de massa muscular. 

A ciência disponibiliza de vários métodos para avaliação da composição corporal, entre eles 

estão os meios direto, indiretos e duplamente indiretos, como descrever a literatura de 

(GUEDES; PINTO, 2006). 

Procedimentos laboratoriais oferecem estimativas muito precisas sobre os 

componentes de gordura e de massa isenta de gordura e se tornam a primeira opção para a 

avaliação da composição corporal. No entanto, muitas vezes, em razão do alto custo de seus 

equipamentos, da sofisticação metodológica e das dificuldades em envolver os avaliados nos 

protocolos de medida, sua utilização no campo da educação física tem sido muito limitada 

(GUEDES; PINTO, 2006). 

Antropometria é o ramo das ciências biológicas direcionado para o estudo dos 

caracteres mensuráveis da morfologia humana (Sobral e Silva, 1997). Para Fernandes Filho 

(2001) a cine antropometria tem como objetivo melhorar o entendimento do funcionamento 

do corpo humano, através de medidas, tamanho, forma, e composição corporal, relacionando-

se com exercício, performance e saúde. 

Tratando-se de seres humanos, é imprescindível estar ciente da importância de 

respeitar as individualidades biológicas, além valorizar a personalidade e as particularidades 

de cada pessoa. A pesquisa de (Alves, 2006), menciona que o ser humano é extremamente 

complexo em sua formação, uma vez detectado seus potenciais e suas dificuldades, o 

profissional de educação física terá subsídios para aplicar treinamentos específicos de acordo 

com objetivos previamente traçados, contribuindo na melhora da qualidade de vida. 

A escolha de qual protocolo que será utilizado na avaliação corporal, está relacionado 

ao indivíduo ou à população que será avaliada. O estudo de (Machado, 2008), indica que para 

minimização dos erros nas avaliações corporais, é necessário treinamento periódico para os 
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avaliadores, e os procedimentos adotados para mensuração de cada dobra cutânea seja 

compatível com o protocolo escolhido, assim como é necessário que o adipômetroutilizado 

para aferição das dobras cutâneas esteja calibrado. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi feito uma revisão embasada na literatura de livros, artigos científicos e pesquisas 

que foram publicados entre os anos de 1974 e 2015, que abordam o tema “avaliação física” e 

“composição corporal”. Para analisar o conteúdo dos artigos, livros e publicações, utilizamos 

o método influído pela literatura (NELSON; THOMAS, 2012; CERVO; BERVIAN, 2007), 

seguindo a ordem de leitura de reconhecimento, leitura seletiva, leitura crítica ou reflexiva e 

por último a leitura interpretativa. 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Foi realizado um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar todo o 

procedimento de coleta que foi utilizado nesse estudo. 

Primeiramente, os alunos que iriam participar dos jogos, preencheram um termo de 

consentimento para coleta dos dados, posteriormente responderam a anamnese. 

Para a coleta de dados antropométricos, foram estruturadas duas salas para mensuração dos 

dados, uma para alunos do sexo feminino e outra para alunos do sexo masculino. Quanto a 

vestimenta para a avaliação, ambos os gêneros foram orientados a utilizar roupas adequadas 

para as coletas de dados.  

 

ESTATURA  

 

Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, a 

qual foi fixada na parede da sala de avaliação física, numa altura de 3,0 metros. O 

procedimento adotado para iniciar a avaliação da estatura, foi o seguinte: orientamos os 

alunos a utilizar vestimentas apropriadas e adotar a postura correta, em seguida foi realizada a 

mensuração conforme descrito na literatura de (HESPANHOL, 2008). Estatura máxima após 

a mensuração da estatura comum, foi solicitado que os avaliados elevassem o braço 

predominante o mais alto possível sem tirar as plantas dos pés do chão, afim de mensurar a 

estatura máxima. (HESPANHOL, 2008).  

 

MASSA CORPORAL 

 

Para mensurar a massa corporal (kg) foi utilizada uma balança digital da marca 

Omron® com capacidade máxima de 150 kg, onde os atletas foram orientados a serem 

pesados descalços e com o mínimo de roupa possível. 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS DO IMC 

 

Para calcular o IMC foi utilizado a seguinte fórmula: massa (altura)², conforme 

descreve a literatura de (BRAY, 1992). 

Antes de mensurar as dobras cutâneas, foi feita demarcação dos pontos anatômicos 

para maior exatidão conforme descreve a literatura de (PITANGA, p. 113, 2008). As 
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marcações das dobras cutâneas foram feitas com a utilização de uma fita métrica Cescorf® de 

2 metros e uma caneta esferográfica. 

 

Foram mensuradas 10 dobras cutâneas, subescapular, tríceps e bíceps, peitoral, axilar 

média, supra ilíaca, abdômen, coxa proximal, coxa medial e panturrilha conforme descreve a 

literatura de (PITANGA, 2008). 

Em todos os pontos anatômicos demarcados, foram mensuradas as dobras cutâneas 

com um adipômetro da marca Cescorf® clínico tradicional calibrado, segurando os pontos 

demarcados com o indicador e o polegar. As dobras foram mensuradas 3 vezes, seguindo a 

mesma sequência: subescapular, tríceps, bíceps, peitoral, axilar média, supra ilíaca, abdômen, 

coxa proximal, coxa medial e panturrilha. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE DURNIN 

 

Para a análise dos dados para estimar o percentual de gordura segundo o protocolo de Durnin 

para pessoas de 16 a 68 anos (DURNIN: WORMERSLEY, 1974), foram mensuradas as 

seguintes dobras: subescapular, tríceps, bíceps e supra ilíaca. A partir das dobras, foi 

calculada a densidade utilizando a formula (D = 1,1610 - 0,0632 log (BI+ TR+ SE +SI) para 

homens e posteriormente utilizado a formula de (SIRI, 1961) (%G = [(4,95/D) – 4,50] x 100).  

Para as mulheres foi utilizada as dobras tríceps, bíceps, supra ilíaca e subescapular e a 

formula D = 1,1581 - 0,0720 log (BC+ TR+SB+SI) para calcular a densidade e 

posteriormente a formula de (SIRI, 1961) (%G = [(4,95/D) – 4,50] x 100). 

 

PROTOCOLO DE POLLOCK 7 DOBRAS 

 

Para a análise dos dados para estimar o percentual de gordura segundo o protocolo de 

Pollock 7 dobras (JACKSON: POLLOCK, 1980), para homens, foram mensuradas as 

seguintes dobras: peitoral, axilar média, tríceps, subescapular, abdominal, supra-ilíaca e coxa. 

A partir da mensuração das dobras foi calculada a densidade com a seguinte fórmula (DC= 

1,11200000 - [0,00043499 (X1) + 0,00000055 (X1)²] - [0,0002882 (X3)]) para calcular a 

densidade e posteriormente a formula de (SIRI, 1961)(%G = [(4,95/D) – 4,50] x 100).Para as 

mulheres foram mensuradas as dobras do tríceps, peitoral, axilar média, subescapular, 

abdominal, supra ilíaca e coxa medial e a fórmula (DC= 1,0970 - [0,00046971 (X1) + 

0,00000056 (X1)²] - [0,00012828 (X3)]) para calcular a densidade, posteriormente a formula 

de (SIRI, 1961) (%G = [(4,95/D) – 4,50] x 100). 

Legenda para utilização do protocolo de POLLOCK. 

DC= Densidade Corporal em g/ml 

X1 = soma das 7 dobras (peitoral, axilar média, tríceps, subescapular, abdominal, supra-ilíaca 

e coxa) 

X2 = soma das 3 dobras (tríceps, supra-ilíaca e coxa) 

X3 = idade em anos 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
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Participaram do presente estudo 48 alunos do curso de graduação em Educação Física, 

da faculdade Network, localizada em Nova Odessa – SP. A amostra foi constituída por 32 

alunos do sexo masculino (idade média de 23,8 ± 4,93; massa corporal de 79,82 ± 13,33; 

estatura de 1,75 ± 0,04 e percentual (%) de gordura 16,48 ± 6,65), e 16 alunas do sexo 

feminino (idade média de 22,62 ± 7,94; massa corporal de 69,63 ± 15,24; estatura de 1,63 ± 

0,04, percentual(%) de gordura 28,2 ± 6,35), que participaram dos jogos intercalasses. Para a 

participação na competição, foram adotados critérios de inclusão, sendo eles: todos os 

participantes deveriam estar matriculados no curso de educação física da faculdade Network, 

participar da avaliação antropométrica e participar da modalidade escolhida. Todos os sujeitos 

avaliados assinaram o termo de compromisso fornecido e assinado pelo coordenador do curso, 

autorizando as avaliações e utilizações dos dados coletados para fins científicos. 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel® para construção da planilha matriz de tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos. 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Os resultados de IMC foram classificados de acordo com a tabela de (BRAY, 1992). 

Os dados quantitativos em comparações utilizando os protocolos de Pollock 7 dobras e 

Durnin de 16 a 68 anos, pode ser visualizado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Comparativo dos protocolos Pollock e Durnin. 

 

Os resultados mostram que os avaliados do sexo masculino, apresentam média de 

percentual de gordura igual a 16,5% quando usado o protocolo de Pollock 7 dobras. Quando 

usado o protocolo de Durnin4 dobras, os avaliados apresentaram média de percentual de 

gordura igual a 21,1%. Os alunos do sexo feminino apresentaram média de percentual de 

gordura igual a 27,68% quando usado o protocolo de Pollock 7 dobras. No protocolo de 

Durnin4 dobras, apresentaram média de percentual de gordura igual a 33,53%. Percebe-se que 

os avaliados do sexo masculino apresentaram na média 4,6% a mais de percentual de gordura 

quando foi usado o protocolo de Durnin em relação ao protocolo de Pollock 7 dobras. Quanto 

aos alunos avaliados do sexo feminino apresentaram 5,85% a mais de percentual de gordura 

quando usado o protocolo de Durnin4 dobras em relação aoprotocolo de Pollock 7 dobras. 

Alunos do sexo feminino apresentaram 11,18% a mais no percentual de gordura em relação 

aos alunos do sexo masculino, quando usado o protocolo de Pollock 7 dobras. Quando usado 
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o protocolo de Durnin4 dobras, os alunos do sexo feminino apresentaram12,43% a mais no 

percentual de gordura em relação aos aluno do sexo masculino. 

A expectativa era para que os resultados apontassem números equivalentes utilizando 

os dois protocolos, já que o objetivo da coleta dos dados era analisar o percentual de gordura 

dos acadêmicos. Mas como podemos observar, os resultados mostram divergências de 

informações entre os protocolos, essa diferença pode estar relacionadaàs dobras recrutadas em 

cada protocolo ou ao número de pontos anatômicos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A avaliação física é extremamente importante antes, durante e após o período de 

treinamento ou preparação física, independentemente da modalidade ou objetivo previamente 

traçado, seja ele redução da gordura corporal, manutenção ou hipertrofia muscular. Além da 

divisão dos componentes corporais, outros testes podem ser feitos para avaliar as capacidades 

físicas dos indivíduos, como força, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade, que estão 

relacionados à performace. A escolha de qual protocolo que será utilizado na avaliação 

corporal, está relacionado ao indivíduo ou à população que será avaliada. Para minimização 

dos erros nas avaliações corporais, é necessário treinamento periódico para os avaliadores, e 

os procedimentos adotados para mensuração de cada dobra cutânea seja compatível com o 

protocolo escolhido, assim como é necessário que o adipômetro utilizado para aferição das 

dobras cutâneas esteja calibrado. 

O presente estudo permite-nos concluir que quando usado o protocolo de Pollock 7 

dobras, para avaliação física, apresenta percentual de gordura inferior em relação ao protocolo 

de Durnin 4 dobras, para ambos os sexos. A pesquisa sinaliza também, que os alunos do sexo 

feminino apresentam percentual de gordura superior aos alunos do sexo masculino. Conclui-

se que existe diferença significativa entre os protocolos comparados. A avaliação física pode 

proporcionar outros benefícios como fornecer dados que irão auxiliar na prescrição dos 

exercícios, identificar possíveis deficiências, permitindo uma orientação no sentido de 

minimiza-las, informarão praticante sobre uma projeção de metas possíveis a serem 

alcançadas, assim como permite descrever a evolução das capacidades físicas e reestruturar o 

programa de treinamento. Escolher mais de um parâmetro de avaliação é o mais indicado, 

outros estudos devem ser realizados para sinalizar qual protocolo deve ser utilizado. Sugere-se 

que o protocolo escolhido seja compatível com o indivíduo ou população que será submetida 

à avaliação. 
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RESUMO 

O acúmulo excessivo de gordura corporal, é considerado atualmente como um problema de 

saúde pública mundial e vem crescendo de forma alarmante principalmente entre os jovens, 

predispondo-os a diversas patologias. Neste sentido, objetivo deste estudo foi avaliar e 

comparar a composição corporal de alunos do sexo masculino do 3º e 9º semestre do curso de 

graduação de Educação Física. Concluímos através deste estudo, que de um modo geral os 

estudantes de educação física do sexo masculino, apresentam percentual de gordura dentro da 

normalidade; porém observamos uma taxa maior de gordura corporal nos estudantes do 3º 

semestre em comparação ao do 9º semestre. 
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Palavras-chave: Composição corporal, educação física, universitários. 

 

 

ABSTRACT 

Currently the excessive accumulation of body fat is considered a worldwide public health 

problem and has been growing at an alarming rate, especially among young people, 

predisposing to various pathologies. In this sense, the objective of this study was to evaluate 

and compare the body composition of male students in the 3rd and 9th semester of the 

undergraduate Physical Education course. We conclude from this study that, in general, male 

physical education students have a normal percentage of fat; but we observed a higher rate of 

body fat in the students of the 3rd semester compared to the 9th semester. 

 

Keywords: Body composition, physical education, university students. 
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INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo 

considerado atualmente um problema de saúde pública mundial e vem crescendo de forma 

alarmante tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Pelos dados 

apurados no inquérito de 2017, restrito às regiões nordeste e sudeste do Brasil, estima-se que 

38,5% dos homens e 39,0% das mulheres apresentem sobrepeso - IMC ≥ 25 kg/m² ou 

obesidade - IMC ≥ 30 kg/m² (BOUCHARD, 2016; ABESO, 2018). 

Embora a obesidade tenha sua etiologia explicada através de um processo 

multifatorial, é bastante conhecido o impacto de um estilo de vida sedentário e maus hábitos 

alimentares no acúmulo de gordura corporal (MENDONÇA, 2004). Além do mais, a 

obesidade representa um importante fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças 

(como diabetes, hipertensão, dislipidemias, entre outras) o que aumenta potencialmente o 

risco para as doenças arteriais coronarianas. Evidências atuais, por conseguinte, revelam que o 

padrão de distribuição de gordura (obesidade abdominal ou androide e a obesidade periférica 

ou ginóide) é um fator de risco mais importante para a morbidade e à mortalidade por doenças 

cardiovascular do que o próprio excesso de gordura (BOUCHARD, 2016). 

É importante destacar ainda que aumentos nos níveis de adiposidade estão associados 

a uma maior prevalência de hipertensão arterial (HARRIS et al., 2000). Segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão (2018), a hipertensão arterial é uma das causas mais 

importantes de mortalidade cardiovascular no Brasil. 

Um estudo realizado por Reuter et al., (2002) comparou a densidade óssea e a 

composição corporal entre alunos de educação física e medicina, identificando índices 

maiores nos estudantes de medicina. Os autores salientam que os estudantes universitários 

estão ainda numa faixa etária de grade transição e modificação corporal, sendo, portanto, de 

se esperar que seus hábitos de vida possam influenciar diretamente no ganho de peso. Sabe-

mailto:kishimoto.simone@gmail.com
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se, empiricamente, que os estudantes de Medicina (MED) têm um estilo de vida “não 

saudável”, uma vez que, devido a uma carga horária intensa de atividades acadêmicas (tempo 

integral), têm seu tempo livre reduzido, com menor disponibilidade para a realização de 

atividades físicas e para uma alimentação equilibrada (REUTER et al., 2012). 

Já os alunos de Educação Física (EF) têm uma carga horária menor (tempo parcial) e 

uma matriz curricular que prevê aulas práticas de desportes que constituem, obrigatoriamente, 

uma prática de exercícios físicos regulares. Além disso, muitos realizam outras atividades em 

seu tempo livre, geralmente relacionadas à prática de exercícios físicos. (REUTER et al., 

2012). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar a composição 

corporal de universitários do sexo masculino do curso de educação física do 3º e 9º semestre, 

de uma instituição de ensino superior privado, do município de Nova Odessa, interior de São 

Paulo. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participaram do presente estudo 20 alunos (sexo masculino) do 3º e 9º semestre do 

curso de graduação de Educação Física, da Faculdades Network, localizada em Nova Odessa 

– SP. A caraterização da amostra pode ser visualizada na tabela 1. Para participação do 

presente estudo, foram adotados os critérios de inclusão: todos os participantes deverão estar 

matriculados no curso de Educação Física da Faculdade Network; participar da avaliação 

antropométrica; participar da modalidade escolhida. Todos os sujeitos avaliados assinaram o 

termo de compromisso fornecido e assinado pelo coordenador do curso de Educação Física da 

Faculdade Network, autorizando as avaliações e utilizações dos dados coletados para fins 

científicos. 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS DO IMC 

 

Para coleta de dados com intuito de calcular o índice de massa corporal (IMC), foi 

medida a estatura (m) utilizando uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, previamente fixada 

na parede. Foi coletada também a massa (kg) das amostras utilizando uma balança digital da 

marca Omron®. Para a avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Para calcular o IMC foi utilizado a seguinte fórmula: massa/ (altura)² Os resultados foram 

classificados de acordo com a tabela de IMC (BRAY, 1992). 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo. 

 

DESCRIÇÃO DA ESTATURA  

 

Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® 5m/16, 

fixada na parede da sala de avaliação física, numa altura de 2,20 metros. Os alunos foram 

orientados a tirar os calçados e chapéu (boné). Em seguida foram devidamente posicionados, 

um de cada vez, encostados na trena, com os dois pés juntos, queixo paralelo ao solo e 

ombros relaxados. Para certificar que os dados seriam coletados de forma fidedigna, dois 

avaliadores orientavam os alunos, para que outro avaliador mensurasse a estatura. Para a 

avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 
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Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta.  

 

DESCRIÇÃO DA MASSA  

 

Para a aferição da massa (kg) foi utilizada uma balança digital da marca Omron® 0-

150 kg. Os alunos foram orientados a ficarem apenas com a cabeça olhando para o horizonte. 

Para certificar que os dados seriam coletados de forma fidedigna, dois avaliadores orientavam 

os alunos, para que outro avaliador mensurasse a estatura. Para a avaliação, os homens 

utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo. 

 

PROTOCOLO DE POLLOCK 7 DOBRAS 

 

Para a análise dos dados para estimar o percentual de gordura segundo o protocolo de 

Pollock 7 dobras (JACKSON: POLLOCK, 1980), foi calculada a densidade e posteriormente 

para os homens utilizou-se as dobras do peitoral, axilar média, tríceps, subescapular, supra 

ilíaca, abdominal e coxa medial. Para as mulheres foi utilizada as dobras do tríceps, peitoral, 

axilar média, subescapular, abdominal, supra ilíaca e coxa proximal. 

 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel ® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos. Os dados quantitativos em comparações foram apresentados em gráficos de 

coluna. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As avaliações foram realizadas em 20 universitários (do sexo masculino) do curso de 

educação física, com média de idade de 23,7 anos. Do total da amostra, 50% (10 pessoas) 

estavam realizando o 3º semestre e 50% (10 pessoas) estavam realizando o 9º semestre. Os 

dados da amostra total são apresentados na tabela 1. 
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Com relação a composição corporal dos estudantes dividido nos semestre, observamos 

que os alunos do 3 semestre, apresentaram média de percentual de gordura superior aos 

alunos do 9 semestre. Como mostra a figura 1. 

 

 

Considera-se risco para a saúde, de acordo Heyward e Stolarczyk (2000) homens com 

percentual de gordura superior a 25% e mulheres com 32%. Os valores médios de % gordura 

enquadram tanto o grupo masculino quanto o feminino na “faixa recomendável” para a saúde 

de acordo com Guedes & Guedes (1998). Da mesma forma, os valores médios de IMC 

classificam homens e mulheres dentro da categoria “normal”, segundo a Organização 

Mundial da Saúde -1998. 

Dos poucos estudos abrangendo a população acadêmica no Brasil, Philippi (2004) 

verificou que 87,5 % dos universitários da Universidade Federal de Santa Catarina 

apresentam IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m², considerado normal. Contribuindo, Vieira et al., 

(2002) observaram que a maioria dos estudantes recém-ingressos em uma universidade 

pública brasileira eram eutróficos, embora também tenha sido detectado valores elevados de 

% gordura no grupo. 

Vieira et al., (2002) analisaram, entre outras variáveis, o perfil nutricional de 

universitários em uma universidade pública brasileira. Os dados revelaram baixo consumo de 

frutas e hortaliças e um alto consumo de gorduras e doces revelando um perfil dietético que 

pode oferecer riscos à saúde. Corroborando, Ramos (2005) observou um menor consumo de 

fibras, vitaminas e minerais e uma maior ingestão de colesterol em universitários de Minas 

Gerais. Da mesma forma, em pesquisa realizada com universitários paulistas, Fisberg et al., 

(2001) encontraram hábitos alimentares com baixa ingestão de carboidratos e alto consumo de 

lipídeos. 

Ainda que este estudo não tenha enfocado os fatores ligados aos hábitos alimentares, 

Borges e Lima Filho (2004) destacam que a disponibilidade de tempo, recursos financeiros, 

variedade e qualidade de alimentos e produtos oferecidos estão entre os principais pontos 
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apontados por universitários da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de 

Campo Grande para mudanças em seu perfil nutricional. Além do mais, o próprio ingresso na 

faculdade e as exigências do mundo acadêmico constituem outro importante fator para os 

maus hábitos alimentares relatado por este estudo. 

Segundo Nahas (2003) uma dieta saudável deve conter 55-60% de carboidratos, 10-

15% de proteínas e 20-30% de lipídios ou gorduras (sendo <10% de gorduras saturadas). Por 

esta recomendação podemos perceber que os valores médios de % de lipídios ingeridos tanto 

pelo grupo masculino quanto pelo feminino estão acima, para ambas as avaliações. Neste 

sentido, é fundamental perceber e conhecer estas relações quando se fala em saúde. A 

manutenção de um estilo de vida sedentário e os hábitos alimentares alterados podem trazer 

consequências adversas à saúde. 

De acordo com McArdle, Katch e Katch (2003) diferenças acentuadas na composição 

corporal entre homens e mulheres são normais. Geralmente o homem apresenta uma maior 

massa corporal, estatura e massa corporal magra. Na mulher, é especificamente notado um 

valor maior de gordura essencial (necessária para o funcionamento fisiológico normal) em 

função principal do papel que seus corpos desempenham na geração dos filhos. 

Herrera et al., (2003) em um estudo realizado com universitários venezuelanos 

observaram valores mais altos de IMC em homens quando comparado às mulheres, neste 

estudo como foram avaliados somente homens, não obtivemos informações sobre a 

comparação entre os gêneros. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos através deste estudo, que de um modo geral os estudantes de educação 

física do sexo masculino, apresentam percentual de gordura dentro da normalidade segundo a 

Organização Mundial da Saúde. Porém quando comparado entre os semestre, observamos 

uma taxa maior nos estudantes do 3º semestre em comparação ao do 9º semestre. Atribui-se 

tal resultado aos conhecimentos referentes a saúde, alimentação e práticas regulares de 

exercício físico que os estudantes vão adquirindo ao longo do curso, sendo assim, tais hábitos 

acabam sendo mais frequentes nos semestres finais. 
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RESUMO 

Nas últimas décadas o aumento do sedentarismo, contribuiu para o aumento da incidência de 

obesidade. Estudos mostram que a prática de atividade física regular e uma alimentação 

equilibrada, atuam diretamente na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Neste 

sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o nível de atividade física entre homens 

e mulheres do curso de educação física. Concluímos através deste estudo que de um modo 

geral os estudantes apresentam baixo nível de sedentarismo, porém o sexo masculino 

mostrou-se mais ativo que o feminino. 

 

Palavras-chave: Atividade física, educação física, universitários. 

 

 

ABSTRACT 

In the last decades the increase of the sedentarism, contributed for the increase of the 

incidence of obesity. Studies show that the practice of regular physical activity and a 

balanced diet, act directly in the prevention of chronic non-communicable diseases. In this 

sense, the objective of this study was to evaluate and compare the level of physical activity 

between men and women of the physical education course. We conclude from this study that 

in general the students present a low level of sedentarism, but the male sex was more active 

than the female. 

 

Keywords: Physical activity, physical education, university students. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação da atividade física e da alimentação com a saúde é estudada há muitos anos, 

sendo que os resultados confirmam que a prática de atividade física regular e uma 

alimentação equilibrada, atuam diretamente na prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis (WHO, 2013). O predomínio da dieta denominada ocidental (rica em gorduras, 

açúcares e alimentos refinados, e reduzida em carboidratos complexos e fibras) em vários 

países e regiões do mundo, e o declínio progressivo da prática de atividade física, contribuem 

para o aumento da incidência de obesidade nas últimas décadas (WHO, 2013). 

No Brasil, a desnutrição foi, por muito tempo, um fator de risco primário à saúde, 

porém, nas últimas décadas, tem se observado uma transição do déficit para o consumo 

excessivo de alimentos (DOYLE; FEEDMAN, 2017). No caso específico da obesidade, os 
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fatores associados a esta ocorrência são dietas de alta densidade energética e a redução do 

gasto energético decorrente de um estilo de vida sedentário (DOYLE; FEEDMAN, 2017). 

A obesidade em si é um fator determinante do diabetes tipo 2, das dislipidemias e da 

hipertensão, além de aumentar o risco das doenças cardiovasculares e de certos tipos de 

câncer1 . Há evidências de que, quanto mais precoce o estabelecimento da obesidade, maiores 

são os riscos de obesidade na idade adulta (LOWRY et al., 2010). 

Apesar dos benefícios documentados sobre a prática regular de atividade física na 

melhoria da saúde e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, poucos indivíduos 

adultos são fisicamente ativos (WHO, 2013). Mesmo a atividade física no lazer tendo 

aumentado nos últimos anos, estima se que a proporção de indivíduos sedentários ou que não 

obedecem à recomendação mínima de 30 minutos diários de atividade física de intensidade 

moderada, esteja em torno de 60% da população global (WAXMAN et al., 2004). 

No Brasil, um estudo recente de Monteiro et al. (2003) avaliou a frequência da prática 

de atividades físicas na população adulta, tendo encontrado uma baixa prevalência de 

atividade física no lazer (a saber 13,0%), sendo que somente 3,3% da população estudada 

acumulava 30 minutos diários de atividades físicas em cinco ou mais dias da semana. 

O declínio da atividade física ocorre durante a adolescência (aproximadamente 15 a 18 

anos de idade) e em jovens adultos (20 a 25 anos), quando a tendência à obesidade 

tipicamente aparece (SALLIS; HOVELL, 2012). A hipótese para esse fato seria uma mudança 

no estilo de vida dos jovens, com uma maior independência em suas escolhas16. Portanto, é 

importante o estudo dos novos hábitos dessa população para favorecer um melhor diagnóstico 

e o direcionamento de ações eficazes. 

 Deste modo o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o nível de atividade 

física de homens e mulheres, todos estudantes universitários do curso de educação física. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para avaliação do nível de atividade física foi aplicado o Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ - versão curta). Participaram do presente estudo 48 alunos do curso de 

graduação em Educação Física da Faculdade Network, localizada na cidade de Nova Odessa-

Sp. Sendo 32 participantes do sexo masculino e 16 participantes do sexo feminino. O estudo 

foi desenvolvido durante o período de jogos de interclasse. 

Todos os sujeitos avaliados assinaram o termo de compromisso conhecido e assinado 

pelo coordenador do curso de Educação Física autorizando as avaliações e utilização dos 

dados coletados. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS DO IMC 

 

Para coleta de dados com intuito de calcular o índice de massa corporal (IMC), foi 

medida a estatura (m) utilizando uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, previamente fixada 

na parede. Foi coletada também a massa (kg) das amostras utilizando uma balança digital da 

marca Omron®. Para a avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Para calcular o IMC foi utilizado a seguinte fórmula: massa/(altura)². Os resultados 

foram classificados de acordo com a tabela de IMC (BRAY, 1992). 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta. 
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DESCRIÇÃO DA ESTATURA  

 

Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® 5m/16, 

fixada na parede da sala de avaliação física, numa altura de 2,20 metros. Os alunos foram 

orientados a tirar os calçados e chapéu (boné). Em seguida foram devidamente posicionados, 

um de cada vez, encostados na trena, com os dois pés juntos, queixo paralelo ao solo e 

ombros relaxados. Para certificar que os dados seriam coletados de forma fidedigna, dois 

avaliadores orientavam os alunos, para que outro avaliador mensurasse a estatura. Para a 

avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta. Descrição da Massa Para a aferição da massa (kg) foi utilizada uma 

balança digital da marca Omron® 0-150 kg. Os alunos foram orientados a ficarem apenas 

com a cabeça olhando para o horizonte. Para certificar que os dados seriam coletados de 

forma fidedigna, dois avaliadores orientavam os alunos, para que outro avaliador mensurasse 

a estatura. Para a avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar todo o 

processo de coleta. 

 

PROTOCOLO DE POLLOCK 7 DOBRAS 

 

Para a análise dos dados para estimar o percentual de gordura segundo o protocolo de 

Pollock 7 dobras (JACKSON: POLLOCK, 1980), foi calculada a densidade e posteriormente 

para os homens utilizou-se as dobras do peitoral, axilar média, tríceps, subescapular, supra 

ilíaca, abdominal e coxa medial. Para as mulheres foi utilizada as dobras do tríceps, peitoral, 

axilar média, subescapular, abdominal, supra ilíaca e coxa proximal. 

 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel para a construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos. Os resultados que indicam proporcionalidade (%) foram apresentados em 

gráficos circulares. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As avaliações foram realizadas em 48 universitários do curso de educação física, 

sendo 32 participantes do sexo masculino (média idade 23,81 anos) e 16 participantes do sexo 

feminino (média de idade 25,06). Os dados da amostra total são apresentados na tabela 1. 
Tabela 1. Caracterização da amostra 
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Com relação ao nível de atividade física no sexo masculino, observamos que 44% 

foram considerados muito ativo, 31% ativo, 16% irregularmente ativo A, 6% irregularmente 

ativo B e somente 3% foram considerados sedentários. Como mostra a figura 1. 

 

 
Figura 1. Nível de atividade física no sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao nível de atividade física no sexo feminino, observamos que 50% 

foram identificadas como muito ativas, 13% como ativas, 25% como irregularmente ativo A, 

6% como irregularmente ativo B e somente 6% como sedentário. Como mostra a figura 2. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Nível de atividade física no sexo 

feminino 

 

 

Na comparação entre o 
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sexo masculino e feminino de um modo geral, observamos que o sexo masculino é mais ativo 

em comparação ao feminino, uma vez que 75% estão na faixa de muito ativo ou ativo, contra 

63% do sexo feminino. 

Crespo et al. (2009), observaram que a inatividade física é mais prevalente em 

mulheres, negros e hispânicos, corroborando com dados do nosso estudo. Os autores 

salientam também uma correção direta entre a inatividade física e o menor nível de educação, 

situadas abaixo do nível de pobreza e nos aposentados. Baixos níveis de atividade física no 

lazer também têm sido fortemente associados com baixa condição socioeconômica (FORD et 

al., 2001). 

Outro fator que influencia a prática de atividade física é a idade (CRESPO et al, 2009), 

corroborando com os dados do nosso estudo que identificou média de idade maior no sexo 

feminino em comparação com o masculino. 

Marcondelli et al., (2008) avaliaram 281 estudantes da área da saúde e identificou um 

alto nível de sedentarismo com exceção do curso de educação física, corroborando com os 

dados do nosso estudo. Os autores identificaram uma alimentação inadequada em 79% dos 

estudantes com alto consumo de refrigerante e doces, além do sexo masculino apresentar IMC 

maior que do sexo feminino, contrapondo os dados do nosso estudo. 

Um estudo de Georgiou et al., (2007) demonstrou que graduados e estudantes de 

graduação possuíam hábitos alimentares mais saudáveis do que jovens que não estudavam e 

que não possuíam graduação. No entanto, estudos que relatam o comportamento alimentar e 

de atividade física de universitários são limitados (HABERMAN; LUFFEY, 2008; LOWRY 

et al., 2010). Assim, não se tem estabelecido se as faculdades e universidades 

proporcionariam oportunidades para uma influência positiva de comportamentos com relação 

à prática de atividade física, nutrição e manutenção de peso de adolescentes e de adultos 

jovens em um ambiente educacional (LOWRY et al., 2010). 

Algumas pesquisas avaliaram os hábitos alimentares de estudantes universitários 

(ANDING et al., 2001; HABERMAN; LUFFEY, 2008), sendo observada, em sua maioria, 

baixa prevalência de alimentação saudável, com elevada ingestão de alimentos doces e 

gordurosos e baixa ingestão de frutas e hortaliças. Segundo Vieira et al., (2002), os maus 

hábitos alimentares desses universitários poderiam estar sendo influenciados pelos novos 

comportamentos e relações sociais, sugerindo indícios de compulsão alimentar em alguns 

alunos que, ansiosos, podem transformar a alimentação em “válvula de escape” para as 

situações de estresse físico e mental. 

Conforme um estudo realizado por Haberman e Luffey (2008), muitos hábitos 

alimentares e prática de atividades físicas adquiridos por estudantes durante os anos cursados 

nas universidades continuam na idade adulta. Os autores salientam a importância da correta 

caracterização do nível de atividade física e de uma ingestão alimentar saudável. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos através deste estudo, que de um modo geral os estudantes de educação 

física do sexo masculino, são fisicamente mais ativos em comparação ao sexo feminino, 

porém ambos os sexos apresentaram bons índices de prática de atividade física e baixos 

índices de sedentarismo. 

Salientamos a importância da prática de atividades física para a promoção da saúde e 

controle das doenças crônicas não transmissíveis, destacando a importância da instituição de 

ensino na promoção de um ambiente saudável que propicie a formação de indivíduos 
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conscientes da importância da alimentação e da prática de atividade física regular para seu 

bem-estar, formando, efetivamente, multiplicadores dessas informações na sociedade. 
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RESUMO 

Atualmente, há um aumento da aderência de hábitos saudáveis, especialmente a atividades 

físicas, para prevenção dos riscos causados pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, que 

pode ocasionar distúrbios metabólicos e problemas cardiovasculares. Neste sentido, objetivo 

deste estudo foi avaliar e comparar a composição corporal de alunas do sexo feminino do 3º e 

9º semestre do curso de graduação de Educação Física. Concluímos através deste estudo, que 

de um modo geral as estudantes de educação física do sexo feminino, apresentaram IMC 

superior indicando sobrepeso; além disso observamos uma taxa maior de gordura corporal nas 

estudantes do 3º semestre em comparação aos do 9º semestre. 

 

Palavras-chave: Composição corporal, educação física, universitários. 

 

 

ABSTRACT 

Currently, there is an increase in the adherence of healthy habits, especially to physical 

activities, to prevent the risks caused by excessive accumulation of fat in the body, which can 

lead to metabolic disorders and cardiovascular problems. In this sense, the objective of this 

study was to evaluate and compare the body composition of female students of the 3rd and 9th 

semester of the undergraduate Physical Education course. We conclude from this study that, 

in general, female physical education students had a higher BMI indicating overweight; in 

addition we observed a higher rate of body fat in the students of the 3rd semester compared to 

the 9th semester. 

 

Keywords: Body composition, physical education, university students. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a população em geral tem experimentado um crescente aumento ponderal 

com elevação dos níveis de gordura corporal, o que pode levar a diversos distúrbios 

metabólicos e problemas cardiovasculares (MUST et al., 2009). Em vista deste perigoso 

quadro tem-se propagado a importância de hábitos saudáveis, especialmente atividades 

físicas, como meio de prevenção dos riscos causados pelo acúmulo excessivo de gordura no 

corpo (MUST et al., 2009). 

Há um estigma diante da prescrição de atividades físicas, onde muitos profissionais 

acreditam que a única maneira de se reduzir a gordura corporal é através de atividades físicas 

predominantemente aeróbias como caminhadas, corridas e ciclismo (McARDLE et al., 2011). 

A origem desta crença pode estar no fato de que, em relação à energia total, a gordura é o 

substrato mais utilizado nestes tipos de atividade (McARDLE et al., 2011). 

Na verdade, o substrato utilizado em determinada atividade não parece ser o fator 

determinante da eficiência dessa atividade na redução da gordura corporal; a abordagem de se 

verificar qual substrato é mais usado em uma atividade é muito simplista e pode levar a vários 

erros (HUNTER et al., 2008). Um deles seria ignorar o gasto calórico total da atividade, pois 

atividades físicas de maiores intensidades produzem gastos calóricos elevados, podendo ser 

mais eficientes na redução da gordura corporal (HUNTER et al., 2008). 

Outro ponto negativo desta concepção é ignorar a elevação do metabolismo pós-

exercício, visto que exercícios de intensidades elevadas produzem as maiores elevações no 

gasto energético após seu término (OSTERBERG et al., 2000). Além disso, há dificuldade em 

manter as taxas metabólicas diante da redução ponderal, talvez pela perda de massa muscular, 

o que poderia ser atenuado pelos exercícios resistidos (KRAEMER et al., 2009). Os altos 

índices de gordura corporal aliados à falta de tempo proporcionada pelos hábitos modernos 

levam-nos à necessidade de encontrar programas de atividades físicas que proporcionem 

resultados significativos e eficientes (KRAEMER et al., 2009). 

Para Poehlman et al., (2015), a musculação e os exercícios aeróbicos são importantes 

no processo de emagrecimento, porque aumenta o gasto calórico e impede a diminuição do 

metabolismo basal que costuma ocorrer durante as dietas hipocalóricas. Estudo de Sampedro 

(2016), com um treinamento misto de musculação e corrida de 10 minutos, encontrou 

acentuada diminuição do percentual de gordura e aumento do consumo de oxigênio de 

indivíduos não treinados. 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar a composição corporal de 

universitárias do sexo feminino do curso de educação física do 3º e 9º semestre, de uma 

instituição de ensino superior privado, do município de Nova Odessa, interior de São Paulo. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participaram do presente estudo 9 alunas do curso de graduação em Educação Física 

das faculdades Network, localizada em Nova Odessa – SP. Para participação do interclasses 
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foram adotados critérios de inclusão, sendo: todos os participantes deverão estar matriculados 

no curso de Educação Física na instituição; participar da avaliação antropométrica e participar 

da modalidade escolhida. 

Todos os sujeitos avaliados assinaram o termo de compromisso fornecido e assinado 

pelo coordenador do curso de Educação Física, autorizando as avaliações e utilizações dos 

dados coletados para fins científicos. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS DO IMC 

 

Para coleta de dados com intuito de calcular o índice de massa corporal (IMC), foi 

medida a estatura (m) utilizando uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, previamente fixada 

na parede. Foi coletada também a massa (kg) das amostras utilizando uma balança digital da 

marca Omron®. Para a avaliação, as mulheres utilizaram shorts e top. 

Para calcular o IMC foi utilizado a seguinte fórmula: massa/(altura)². Os resultados 

foram classificados de acordo com a tabela de IMC (BRAY, 1992). 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta. 

 

DESCRIÇÃO DA ESTATURA 

 

Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® 5m/16, 

fixada na parede da sala de avaliação física, numa altura de 2,20 metros. Os alunos foram 

orientados a tirar os calçados e chapéu (boné). Em seguida foram devidamente posicionados, 

um de cada vez, encostados na trena, com os dois pés juntos, queixo paralelo ao solo e 

ombros relaxados. Para certificar que os dados seriam coletados de forma fidedigna, dois 

avaliadores orientavam os alunos, para que outro avaliador mensurasse a estatura. Para a 

avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta. Descrição da Massa Para a aferição da massa (kg) foi utilizada uma 

balança digital da marca Omron® 0-150 kg. Os alunos foram orientados a ficarem apenas 

com a cabeça olhando para o horizonte. Para certificar que os dados seriam coletados de 

forma fidedigna, dois avaliadores orientavam os alunos, para que outro avaliador mensurasse 

a estatura. Para a avaliação, os homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta. 

 

PROTOCOLO DE POLLOCK 7 DOBRAS 

 

Para a análise dos dados para estimar o percentual de gordura segundo o protocolo de 

Pollock 7 dobras (JACKSON: POLLOCK, 1980), foi calculada a densidade e posteriormente 

para os homens utilizou-se as dobras do peitoral, axilar média, tríceps, subescapular, supra 

ilíaca, abdominal e coxa medial. Para as mulheres foi utilizada as dobras do tríceps, peitoral, 

axilar média, subescapular, abdominal, supra ilíaca e coxa proximal. 

 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
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Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel ® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos. Os dados quantitativos em comparações foram apresentados em gráficos de 

coluna. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As avaliações foram realizadas em 09 universitárias (sexo feminino) do curso de 

educação física, com média de idade de 24,28 anos. Do total da amostra, 60% (5 pessoas) 

estavam realizando o 3º semestre e 40% (4 pessoas) estavam realizando o 9º semestre. 

Observamos que de um modo geral o IMC das alunas teve média 25,5± 16,7 (média±DP), 

indicando sobrepeso, segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018). 

Os dados da amostra total são apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Caraterização da amostra 

 

 
 

Com relação a composição corporal das estudantes dividido nos semestres, 

observamos que as alunas do 3 semestre, apresentaram média de percentual de gordura 

superior (27,3 ± 21,1) (média±DP) em comparação as alunas do 9 semestre (26,6 ± 22,5) 

(média±DP). Como mostra a figura 1. 

 
Figura 1. Classificação do percentual de gordura do 3º e 9º semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma pesquisa realizada por Vieira et al., (2012) com estudantes ingressos em uma 

universidade, no qual o grupo de alimentos mais rejeitado entre os alunos (79,5%) foram os 

vegetais. Os autores também identificaram que a maioria dos estudantes recém-ingressos em 

uma universidade pública brasileira eram eutróficos, embora também tenha sido detectado 

valores elevados de % gordura no grupo, corroborando com os resultados do nosso estudo. 
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Observa-se em estudantes universitários fatores como a falta de tempo para realizar 

uma alimentação mais saudável, decorrentes da rotina universitária, o que leva a realização de 

lanches práticos de alta densidade energética e poucos nutritivos (TRANCOSO et al., 2009). 

O consumo diário e variado de tais alimentos auxiliam na prevenção de algumas deficiências 

nutricionais, diminui o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

como: diabetes, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e obesidade; além de tornar 

o organismo mais resistente contra infecções (WHO, 2018) 

Um estudo sueco (RAUCH et al., 2004), encontrou diferenças entre os sexos na 

associação da atividade física e da composição corporal identificando menor densidade óssea 

em mulheres com menor massa magra e maior IMC. O acúmulo do tecido adiposo, ocasiona 

no aumento da carga mecânica, prejudicando a estrutura óssea de homens e mulheres, além de 

aumentar os riscos do aparecimento de doenças crônicas (SILVA et al., 2008). 

Um estudo realizado por Reuter et al., (2012) com 85 universitários identificou que os 

alunos de educação física apresentaram maior densidade óssea e menor gordura corporal em 

relação aos alunos do curso de medicina. Os autores sugerem que os estudantes de Medicina 

têm um estilo de vida “não saudável”, uma vez que, devido a uma carga horaria intensa de 

atividades acadêmicas (tempo integral), tem seu tempo livre reduzido, com menor 

disponibilidade para a realização de atividades físicas e para uma alimentação equilibrada. Ja 

os alunos de Educação Física (EF) tem uma carga horaria menor (tempo parcial) e uma matriz 

curricular que prevê aulas práticas de desportes que constituem, obrigatoriamente, uma prática 

de exercícios físicos regulares. Além disso, muitos realizam outras atividades em seu tempo 

livre, geralmente relacionadas a prática de exercícios físicos (REUTER et al., 2012). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos através deste estudo, que de um modo geral as estudantes de educação 

física do sexo feminino, apresentam IMC um pouco acima da normalidade segundo a 

Organização Mundial da Saúde, indicando sobrepeso. Porém quando comparado entre os 

semestres, observamos uma taxa maior de gordura corporal nos estudantes do 3º semestre em 

comparação ao do 9º semestre. Atribui-se tal resultado aos conhecimentos referentes a saúde, 

alimentação e práticas regulares de exercício físico que os estudantes vão adquirindo ao longo 

do curso, sendo assim, tais hábitos acabam sendo mais frequentes nos semestres finais. 
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RESUMO  

O presente trabalho teve como objetivo comparar dois diferentes protocolos de avaliação 

corporal, sendo eles Guedes 3 dobras e Pollock 7 dobras, ambos utilizados através das dobras 

cutâneas. Assim calculando o percentual de gordura de 48 alunos acadêmicos participantes 

dos jogos interclase da faculdade Network, campus l nó município de Nova Odessa - SP. 

Após a pesquisa pode-se destacar que obteve diferença mínima entre o percentual de gordura 

feminino (Pollock 27,6) e (Guedes 27,4). Porém o percentual de gordura masculino já aponta 

uma diferença maior (Pollock 16,5) e (Guedes 18,7). A literatura aponta essa diferença pelo 

fato de Pollock fazer uso de dobras de membros inferior diferente de Guedes. 

 

Palavras-chaves: Dobras cutâneas, avaliação corporal, Educação Física. 

 

 

ABSTRACT 

The present study had the objective of comparing two different protocols of body evaluation, 

being Guedes 3 folds and Pollock 7 folds, both used through the skin folds. Thus calculating 

the fat percentage of 48 academic students participating in the interclass games of the College 

Network, campus l node municipality of Nova Odessa - SP. After the research it can be 
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highlighted that it obtained a minimum difference between the percentage of female fat 

(Pollock 27,6) and (Guedes 27,4). However, the male fat percentage already indicates a 

greater difference (Pollock 16,5) and (Guedes 18,7). The literature points out this difference 

by the fact that Pollock makes use of lower limb folds different from Guedes. 

 

Keywords: Skin folds, body evaluation, Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que confirma que no 

Brasil a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos apontam que mais de 

50% da população está acima do peso, ou com obesidade (VIGITAL, 2009). Com o 

descontrole na balança, aumenta também o número de brasileiros com hipertensão, diabetes, 

entre outras doenças crônicas causadas principalmente pelo sobrepeso. O sobrepeso pode ser 

destacado através de diferentes métodos de avaliação física que são testes antropométricos e 

ergonômicos que identificara o estado atual de condicionamento físico, cardiorrespiratório, 

muscular ou percentual de gordura. 

Um dos métodos mais utilizados é a antropometria que está relacionada com os 

estudos da antropologia física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e 

biológicos do ser humano e compara-los entre si. A antropometria utiliza diversas técnicas 

para medir cada uma das partes do corpo, fornecendo informações preciosas para atletas e 

indivíduos sedentários sobre a sua condição física e biológica. 

Nesse estudo será utilizado as dobras cutâneas que são regiões antropométricos 

utilizados para identificar medidas e percentuais em avaliação física de discriminação 

corporal, através dos protocolos de 3 dobras de Guedes que utiliza em homens a mensuração 

do tríceps, supra ilíaca e o abdômen, já em mulheres utiliza a subescapular, suprailíaca e coxa. 

Contrariando Pollock que utiliza 7 dobras tanto na avaliação de homem quanto em mulher, 

sendo elas axilar média, suprailíaca, subescapular, tríceps, coxa, abdômen e peitoral. 

Esse estudo teve como objetivo comparar os resultados de avaliações físicas dos 

alunos participantes dos Jogos Interclasses da Faculdade Network, essas avaliações foram 

realizadas através da antropometria e dobras cutâneas. Sendo que essas comparações foram 

realizadas através do porcentual de gordura obtidos em cada protocolo. 

Assim o objetivo do estudo foi verificar se a diferença nos resultados da composição 

corporal de um mesmo avaliado, utilizando-se das equações de avalição física de Pollock 7 dc 

e Guedes 3 dc em acadêmicos do cursode educação física da faculdade network, campus I no 

município de nova Odessa. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Participaram do presente estudo 48 alunos do curso de Educação Física, da Faculdade 

Network, localizada em Nova Odessa-SP. A caracterização da amostra pode ser visualizada 

na tabela 1. Para participação do evento interclasses foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: todos os participantes deveriam estar regularmente matriculados no curso de 

Educação Física da instituição, participar da avaliação antropométrica e participar de uma 

modalidade esportiva escolhida. Todos os sujeitos avaliados assinaram o termo de 

compromisso fornecido, autorizando a avaliação e utilizações dos dados coletados para fins 

científicos. 

 
Tabela 1 - Caracterização da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos e dados quantitativos. 

 

COLETA DE DADOS 

 

ESTATURA 

 

Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, 

onde foi fixado na parede da sala de avaliação física, numa altura de 3,0 metros. O 

procedimento adotado para iniciar a avaliação da estatura, foi o seguinte: orientamos os 

alunos a utilizar vestimentas apropriadas e adotar a postura correta, em seguida foi realizado a 

mensuração conforme descrito na literatura (GORDON; CHUMLEA; ROCHE, 1991). 

 

MASSA 

 

A massa corporal total (MCT) foi aferida com uma balança digital da marca Omron® 

com precisão em0-150 kg. Os sujeitos utilizaram vestimentas adequadas 

Dobras cutâneas 

Para a aferição de composição corporal, foram mensuradas as dobras cutâneas, 

utilizando um adipômetroclínico da marca Cescorf® calibrado. Cada uma das 10 dobras 

(subescapular, tríceps, bíceps, peitoral, axilar média, supra ilíaca, abdômen, coxa proximal, 
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coxa medial e panturrilha), foram mensuradas 3 vezes eutilizou-se a média das somatórias de 

cada medida para os cálculos, de acordo com o descrito na literatura (PITANGA, 2005). 

 

Protocolo de Pollock, (1978/1980) 7 dobras 

 

Homens adultos: subescapular, axilar media, tríceps, coxa, suprailiaca, abdômen e peitoral 

Mulheres adultas: subescapular, axilar media, tríceps, coxa, suprailiaca, abdômen e peitoral 

Homens adultos = 1,11200000-[0,00043499 (ST) + 0,00000055 (ST)²] – [0,0002882 

(IDADE)] 

 

Mulheres adultas = 1,0970-[0,00046971 (ST) + 0,00000056 (ST)²] – [0,00012828 (IDADE)] 

 

Protocolo de Guedes, (1994) 3 dobras 

 

Homens: tríceps, suprailiaca e abdome 

Mulheres: subescapular, suprailiaca e coxa 

Homens: densidade = 1,17136-0,06706 log (TR+SI+AB) 

Mulheres: densidade = 1,16650-0,07063 log (CX+SI+SB) 

 

 

 

DENSIDADE 

 

Para a conversão da densidade corporal em percentual de gordura (%G), foi utilizada a 

fórmula de Siri (1961): %G=(495/D)-450. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Na literatura há diversas equações utilizando a densidade e a gordura corporal, a partir 

das espessuras das dobras cutâneas. Para medir a gordura através da composição corporal, 

podem-se usar vários métodos, que são divididos em três grupos, métodos diretos, indiretos e 

duplamente indiretos, métodos diretos são feitos através de dissecação de cadáver, métodos 

indiretos são físico-químicos, por imagem e desintometria, métodos duplamente indiretos são 

condutividade elétrica total, bioimpedância elétrica, interactância de raios infravermelhos e 

antropométrica, Amaral (2015). 

Martin e Drink (1984), iniciou em seus laboratórios estudos que tinham como objetivo 

esses métodos duplamente indiretos para determinara composição corporal. Com o alto custo 

dos procedimentos laboratoriais, ouve maior utilização desses métodos, sendo mais utilizada a 

antropometria através das dobras cutâneas, devido a sua simplicidade, facilidade de 

interpretação e menor restrição cultural (GUEDES, 2006). Sendo assim a escolha do 

protocolo correto necessita de algumas considerações, tais como idade e sexo. 

Essa pesquisa tem como objetivo comparar resultados de dois diferentes protocolos, 

Pollock 7 dobras cutâneas (1978), esse protocolo é indicado para homens de 18 a 61 anos e 

mulheres de 18 a 55 anos, fazendo a somatório das dobras: subescapular, tricipital, abdominal, 

suprailíaca, coxa, peitoral e axilar media 

Comparando-o com Guedes 3 dobras cutâneas (1994), que para homens adultos utiliza 

as dobras: tríceps, suprailiaca e abdômen, já para mulheres adultas, sendo as dobras: 
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suprailíaca, subescapular e coxa. Com tudo os dois autores citados fazem o uso da densidade 

corporal aplicando o resultado na mesma formula, conhecida na literatura como formula de 

Siri (1961). 

São vários os fatores que podem contribuir para erros das medidas corporais, como 

equipamentos, habilidade do avaliador, fatores do sujeito ou o principal objetivo do estudo, o 

protocolo selecionado para estimar a composição corporal. (HEYWARD, 2000). 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Resultado dos dados de % de gordura. 

Através do gráfico, podemos comparar os dois protocolos utilizados pelos autores, 

identificamos que não houve uma diferença significativa entre os resultados feminino, porem 

comparando os protocolos masculino verificamos uma diferença de 2,2% entre os resultados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que o mesmo avaliado pode apontar diferenças quando comparado 

entre os dois protocolos, essa diferença podendo ser apontada através dos números de dobras 

cutâneas ou a equação utilizada pelos autores citados. Diante dos achados, há necessidade de 

se investigar se as coletas das dobras utilizadas foram realizadas de forma correta, uma vez 

que este fator pode influenciar nos resultados que não corroboram com a literatura. 
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RESUMO 

A distribuição central de gordura, está diretamente relacionado ao desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares e os fatores de risco como dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e 

obesidade. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o índice 

cintura/quadril (ICQ) entre homens e mulheres do curso de educação fisica. Concluímos 

através deste estudo, que de um modo geral os estudantes do sexo feminino apresentaram 

índices de ICQ superiores ao do sexo masculino. Salientamos o incentivo prática de exercício 

físicos e hábitos alimentares saudáveis para a promoção da saúde e melhor qualidade de vida 

em jovens universitários. 

 

Palavras-chave: Composição corporal, educação física, universitários. 

 

 

 

ABSTRACT 

The central distribution of fat is directly related to the development of cardiovas-cular 

diseases and risk factors such as dyslipidemia, smoking, sedentary lifestyle and obesity. In 

this sense, the objective of this study was to evaluate and compare the waist-to-hip ratio 

(WHR) among men and women of the physical education course. We con-clude from this 

study that, in general, female students presented higher (WHR) than men. We emphasize the 

incentive of physical exercise and healthy eating habits for health promotion and better 

quality of life among university students. 

 

Keywords: Body composition, physical education, university students. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morbimortalidade no 

Brasil e no mundo (BOZZA et al., 2009). Este cenário epidemiológico preocupa por implicar 

em diminuição da qualidade de vida das populações, além de custos elevados e crescentes 

para governo, sociedade, família e indivíduos (FERREIRA; AYDOS, 2010). 
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Está bem estabelecida a relação entre o desenvolvimento das doenças cardiovasculares 

e os fatores de risco como dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e obesidade, particularmente 

a distribuição central de gordura (BOZZA et al., 2009). Por muito tempo estes fatores de risco 

cardiovascular foram considerados importantes apenas em populações com idade avançada. 

Entretanto, ultimamente, os estudos têm demonstrado que já são uma realidade entre adultos 

jovens e até mesmo entre crianças e adolescentes (SILVA et al., 2013). 

A utilização dos indicadores antropométricos tem crescido como forma simples e 

eficaz para a avaliação do risco cardiovascular. O principal indicador utilizado para a 

detecção de obesidade geral é o índice de massa corporal (IMC) e para obesidade abdominal, 

a circunferência da cintura (CC), a relação cintura-quadril (RCQ) e a relação cintura-altura 

(RCA) (HAUN et al., 2009). A distribuição de gordura corporal tem forte determinação 

genética, mas fatores como sexo, idade, e outros comportamentais, como tabagismo e 

atividade física, podem ser determinantes. A menopausa tem sido também associada a maior 

acúmulo de gordura no abdômen, assim como a escolaridade (MACHADO; SICHIERI, 

2002). 

Embora não sejam os métodos mais precisos para a avaliação da composição corporal, 

os indicadores antropométricos apresentam boa confiabilidade e são os mais baratos e 

aplicáveis em larga escala (MELLER et al., 2014). Estudos demonstram a capacidade de 

alguns indicadores antropométricos na predição do risco cardiovascular. De acordo com o 

estudo de Haun et al., (2009), os indicadores antropométricos IMC, CC, RCQ, RCA e índice 

de conicidade apresentam boa capacidade preditora do risco coronariano elevado. Oliveira et 

al., (2010), em estudo com adultos de Florianópolis/SC, encontraram alta correlação entre o 

IMC e a RCQ e fatores de risco cardiovascular, especialmente, a dislipidemia. 

Os estudantes universitários representam um público cujo estilo de vida e situações 

próprias do meio acadêmico podem resultar na omissão de refeições, consumo elevado de 

lanches rápidos e nutricionalmente inadequados (PETRIBÚET al., 2009). Além disso, são 

elevadas as taxas de sedentarismo, excesso de peso e outros fatores de risco cardiovascular 

nesse grupo. No Brasil, existem relatos de alta prevalência destes fatores de risco em 

população universitária. Moreira et al., (2010) observaram prevalências de 38,1% de excesso 

de peso, 34,8% de sedentarismo, 27,5% de hipercolesterolemia, 14,6% de tabagismo e 8,4% 

de HAS em universitários. 

A identificação dos fatores de risco permite o desenvolvimento de um planejamento 

preventivo contra as doenças crônicas, além de subsidiar programas de saúde pública contra 

esses agravos. Considerando que o aparecimento de determinadas doenças tem se manifestado 

cada vez mais precocemente, torna-se importante estudar como se dá a correlação entre estas 

doenças e os indicadores antropométricos em indivíduos jovens. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o índice cintura/quadril (ICQ) 

entre homens e mulheres do curso de educação física de uma instituição de ensino superior 

privado, do município de Nova Odessa, interior de São Paulo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participaram do presente estudo 48 alunos do curso de graduação em educação física, 

da faculdade Network, localizada em Nova Odessa–SP. Do total de participantes do 

interclasse, 32 alunos foram do sexo masculino (idade média de 24,91 ± 5,36) e tivemos a 

participação de 16 alunas do sexo feminino (idade média de 25,06 ± 6,69). Os seguintes 

critérios de inclusão foram adotados sendo eles: todos os participantes deveriam estar 
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matriculados no curso de educação física da faculdade network; participar da avaliação 

antropométrica; participar da modalidade escolhida. 

Todos os sujeitos avaliados assinaram o termo de compromisso fornecido e assinado 

pelo coordenador do curso de educação física da Faculdade Network, autorizando as 

avaliações e utilizações dos dados coletados para fins científicos. 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS DE PCQ 

 

Para a coleta de dados, com o intuito de calcular a proporção da circunferência da 

cintura e quadril (PCCQ), foi utilizado uma fita métrica da marca Cescorf® de 2 metros para 

mensurar as medidas da cintura e quadril (cm). Para mensurar a cintura, a fita métrica foi 

posicionada na linha da cicatriz umbilical, e para mensural o quadril, a fita métrica foi 

posicionada na maior circunferência do quadril. Cada perímetro foi mensurado duas vezes, no 

qual para o resultado final utilizou-se a média dos dados coletados. Para a avaliação, os 

homens utilizaram sunga e as mulheres shorts e top. 

Para calcular o PCCQ foi utilizado a seguinte fórmula: circunferência 

cintura/circunferências quadril. O resultado foi analisado de acordo com a tabela da ABESO 

(2009). 

Antes da coleta oficial, ocorreu um projeto piloto com o objetivo de treinar e organizar 

todo o processo de coleta. 

 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel 

 para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração dos gráficos. Os 

resultados que indicam proporcionalidade (%) foram apresentados em gráficos circulares 

(pizza). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As avaliações foram realizadas em 48 universitários (ambos os sexos) do curso de 

educação física. Com relação aos dados do ICQ do sexo masculino, composto por 32 alunos, 

foi identificado que 6% apresentaram índice muito alto, 16% alto, 34% moderado e 44% 

baixo. Os dados da amostra são apresentados no gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Porcentagem dos níveis de ICQ no sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

s dados do ICS referente ao sexo 
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feminino, composto por 16 alunas, identificou que 25% apresentaram índice baixo, 31% 

moderado e 44% alto, não foi identificado nenhuma aluna com índice muito alto. Os dados da 

amostra são apresentados no gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Porcentagem dos níveis de ICQ no sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O padrão de distribuição de gordura (obesidade abdominal ou andróide e a obesidade 

periférica ou ginóide) é um fator de risco mais importante para a morbidade e à mortalidade 

por doenças cardiovascular do que o próprio excesso de gordura (BOUCHARD, 2003). Em 

geral, as relações superiores a 0,80 para as mulheres e 0,95 para os homens indicam um 

acúmulo excessivo de gordura corporal (BOUCHARD, 2003). Da mesma forma, a 

circunferência da cintura fornece uma excelente indicação antropométrica da obesidade. 

Segundo Nahas (2003) deve-se dar total atenção para valores da circunferência da 

abdominal superiores 102 cm para os homens e 88 cm para as mulheres, pois o risco é 

significativamente maior. Ramos (2005) em um estudo identificou valores médios de 

circunferência da cintura dentro do normal, onde as mulheres apresentaram média de 64,0 cm 

e os homens de 73,0 cm. 

Um estudo apresentado por Fachineto e Sá (2007), com 50 universitários identificou 

maiores índices de RCQ no sexo masculino quando comparado ao feminino, contrapondo os 

achados no nosso estudo, que observou valores maiores no sexo feminino. A RCQ e a 

circunferência da cintura, sozinha, estão fortemente associadas à gordura visceral sendo 

importantes índices para predição de gordura intra-abdominal, a qual representa um 

importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças. Homens, geralmente, tendem a 

acumular um excesso maior de gordura principalmente na parte superior do corpo (andróide) 

e as mulheres na parte inferior (ginóide) (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Vieira (2002) analisaram, entre outras variáveis, o perfil nutricional de universitários 

em uma universidade pública brasileira. Os dados revelaram baixo consumo de frutas e 

hortaliças e um alto consumo de gorduras e doces revelando um perfil dietético que pode 

oferecer riscos à saúde. Outro estudo realizado em Minas Gerais observou um menor 

consumo de fibras, vitaminas e minerais e uma maior ingestão de colesterol em universitários 

(Ramos, 2005). Da mesma forma, em pesquisa realizada com universitários paulistas, Fisberg 

(2001) encontraram hábitos alimentares com baixa ingestão de carboidratos e alto consumo de 

lipídeos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos através deste estudo, que de um modo geral os estudantes de do sexo 

feminino apresentaram índices de ICQ superiores ao do sexo masculino. Podemos concluir 

que tal resultado ocorreu devido a comparação entre os gêneros, uma vez que o sexo feminino 

possui porcentagem de gordura corporal superior ao sexo masculino, devido a diferenças 

fisiológicas específicas de cada sexo. Conhecimentos a respeito do assunto, podem auxiliar na 

elaboração de medidas preventivas como incentivo prática de exercício físicos e hábitos 

alimentares saudáveis para a promoção da saúde e melhor qualidade de vida em jovens 

universitários. 
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RESUMO 

O futsal é uma modalidade esportiva dinâmica com praticado pela população de mais de 130 

países e fatores como composição corporal pode comprometer o desempenho dos atletas pela 

mescla de intensidades durante a partida. Diante destas informações o presente estudo teve 

como objetivo comparar o percentual de gordura corporal de meninos e meninas que 

participaram dos jogos interclasse na faculdade Network na modalidade futsal. Para a  coleta 

de dados a amostra foi composta por 29 alunos sendo 19 do sexo masculino e 10 do sexo 

feminino foram coletados estatura, peso, dobras cutâneas, perímetros, o índice de massa 

corporal foi definido de acordo com o IMC, os perímetros foram classificados de acordo com 

a OBESO,  para as dobras cutâneas foi utilizada a formula de Siri (1961): %G=(495/D)-450  

para  converter a densidade corporal em percentual de gordura, que também foi aferido 

através do método de  bioimpedância (BIA). A análise dos dados mostrou que meninas 

tiveram um percentual de gordura corporal maior que meninos e que este fato pode 

comprometer o desempenho durante a partida. E que umas a avaliação física pode ser uma 

ferramenta para que treinadores consigam preparar melhor seus atletas para que tenham um 

melhor desempenho durante a partida.  

Palavras-Chave: Obesidade, Antropometria, Futsal 

ABSTRAC 

TFutsal is a dynamic sports modality practiced by the population of more than 130 countries 

and factors such as body composition can compromise the performance of athletes by mixing 

intensities during the game. In view of this information, the present study had as objective to 

compare the percentage of body fat of boys and girls who participated in the interclass games 

at the college Network in futsal mode. For the collection of data the sample was composed of 

29 students, 19 male and 10 female were collected height, weight, skinfolds, perimeters, body 

mass index was defined according to BMI, perimeters were classified according to OBESO, 

for the skin folds, the formula of Siri (1961) was used:% G = (495 / D) -450 to convert the 

body density to fat percentage, which was also measured using the bioimpedance method ( 

BIA). Data analysis showed that girls had a higher percentage of body fat than boys and that 

this fact could compromise performance during the game. And that a physical assessment can 

be a tool for coaches to better prepare their athletes for better performance during the game. 
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INTRODUÇÃO 

O jogo de futsal torna-se cada vez mais atraente e competitivo, exigindo de seus 

praticantes um ótimo nível de rendimento com relação aos aspectos cognitivos, psicológicos, 

físicos e motores, para resolução de problemas mais complexos e de diversas situações 

imprevisíveis durante o jogo. (HEBERT; SANTOS, 2010). Este esporte é uma mescla de 

esforços e intensidades, devido à dinâmica do jogo os gastos calóricos são elevados e isso 

exige cuidados na alimentação e composição corporal (MÉDICI; CAPARROS; NACIF, 

2012). O futsal ficou mais visível internacionalmente devido à regularidade em participações 

em Copa do Mundo que já foi realizada em vários países, a inclusão da modalidade nos jogos 

Pan-Americanos, prática da modalidade por mais de 130 países e a filiação desses países com 

a FIFA (CAETANO; VOSER; MORAES; CARDOSO, 2015). 

O número de mulheres que praticam o esporte vem aumentando e consequentemente e 

sua participação em competições também e este número tem se tornado mais expressivo nos 

últimos anos, pois o esporte vem sendo praticado em diversos lugares como escolas, clubes, 

empresas, escolas especializadas e em universidades (HIROTA; SCHINDLER; VILLAR, 

2006). 

Esta evolução direciona a modalidade não somente pela performance das 

características técnicas, táticas e psicológicas, más também características antropométricas 

que são herdadas são muito importantes pois permitem elevar o nível de desempenho 

desportivo já que a modalidade exige uma alta exigência física, tática e técnica que podem ser 

o diferencial para o sucesso de uma equipe. Esta variabilidade das ações no futsal tem levado 

alguns estudiosos a tentar compreender, por exemplo, os fatores que interferem no 

desempenho deste esporte, por exemplo, o perfil antropométrico dos jogadores, aferição de 

estatura, massa corporal e circunferência do quadril para realizar cálculos de IMC e IAC são 

uma ótima opção para a estimativa de gordura corporal. A antropometria e IMC são técnicas 

utilizadas para calcular a composição corporal de um indivíduo (SILVA; OLIVEIRA; 

COIMBRA, 2011). 

Segundo Guedes, Biscuola e Lima (2015) o IMC (Índice de Massa corporal) é uma 

técnica para avaliar e classificar um indivíduo, o IMC é um dos métodos mais utilizados ele é 

caracterizado como a divisão do peso pela altura ao quadrado, serve para classificar uma 

pessoa como: excesso de peso, sobre peso e o nível de obesidade. E a  antropométrica é um 

dos métodos mais utilizados para a análise do estado nutricional, esse resultado é calculado 

através da mensuração do corpo ou só de algumas partes conhecidas como (dobras cutâneas), 

este método é muito utilizado para a avaliação de percentual de gordura, pois possibilita 

rapidez na coleta por ser uma técnica não invasiva e utilizar-se de equipamentos de baixo 

custo (BOTH; MATHEUS; BEHENCK, 2015). 
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De acordo com Rossetto et al., (2017) a avaliação da composição corporal e perfil 

antropométrico dos atletas é importante para o planejamento com segurança e especificidade 

dos treinos. A literatura aponta diferença entre os sexos como visto no estudo de Mori et al., 

(2017)  verificou em seus estudos realizado com (76) mulheres e (98)  homens que 38,1% das 

mulheres e 54,2% dos homens foram classificados com EP (Excesso de peso), de acordo com 

esse estudo homens  tem índice maior de EP quando comparados com as mulheres. 

Diante disso, o objetivo do presente da pesquisa foi comparar o percentual de gorduras 

de homens e mulheres que participaram da modalidade de futsal. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do presente estudo 29 alunos do curso de Educação Física, da Faculdade 

Network, localizada em Nova Odessa-SP. A caracterização da amostra pode ser visualizada 

na tabela 1. Para participação do evento interclasses foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: todos os participantes deveriam estar regularmente matriculados no curso de 

Educação Física da instituição no 3º ou 9º semestre, participar da avaliação antropométrica e 

participar de uma modalidade esportiva escolhida. Todos os sujeitos avaliados assinaram o 

termo de compromisso fornecido, autorizando a avaliação e utilizações dos dados coletados 

para fins científicos. 

Tabela 1 - Caracterização da amostra dos 3º e 9º semestres de Educação Física. 

  Nº Alunos Idade média Peso (kg) Estatura (cm) %G 

MASCULINO 19 23,72± 5,08 79,83± 13,8 1,74± 0,042 16,46± 6,53 

FEMININO 10 25,85 ± 6,50 68,00± 14,1 1,63± 0,05 28,50 ± 6,00 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos e dados quantitativos. 

Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, 

onde foi fixado na parede da sala de avaliação física, numa altura de 3,0 metros. O 

procedimento adotado para iniciar a avaliação da estatura, foi o seguinte:orientamos os alunos 

a utilizar vestimentas apropriadas e adotar a postura correta, em seguida foi realizado a 

mensuração conforme descrito na literatura (GORDON; CHUMLEA; ROCHE, 1991). 

A massa corporal total (MCT) foi aferida com uma balança digital da marca Omron® 

com precisão em0-150 kg. Os sujeitos utilizaram vestimentas adequadas. 

Os perímetros do abdômen, quadril e cintura (cm) foram aferidos com uma fita metálica da 

marca Cescorf® de 2 metros. 

O índice de massa corporal (IMC) foi definido pela seguinte equação: 

peso(kg)/altura²(m), conforme ROSS et al. (1992), e classificado de acordo com Bray (1992). 



49 

 

 

  

Para a definição do índice de adiposidade corporal (IAC), foi utilizada a seguinte 

equação: (quadril(cm)/altura(m)x√altura(m))-18, segundo Bergman et al. (2011). 

A circunferência abdominal (cm) foi classificada de acordo com ABESO (2009). A 

indicação é de risco aumentado para a saúde quando a circunferência ultrapasse 94cm para os 

homens, e 80cm para as mulheres, e de risco aumentado substancialmente a partir de 102cm 

para os homens e 88cm para as mulheres. 

Para a aferição de composição corporal, foram mensuradas as dobras cutâneas, 

utilizando um adipômetro clínico da marca Cescorf® calibrado. Cada uma das 10 dobras 

(subescapular, tríceps, bíceps, peitoral, axilar média, supra ilíaca, abdômen, coxa proximal, 

coxa medial e panturrilha), foram mensuradas 3 vezes e utilizou-se a média das somatórias de 

cada medida para os cálculos, de acordo com o descrito na literatura (PITANGA, 2005). 

Para a conversão da densidade corporal em percentual de gordura (%G), foi utilizada a 

fórmula de Siri (1961): %G=(495/D)-450. 

O percentual de gordura foi aferido através do método de  bioimpedância (BIA). O 

aparelho utilizado para a coleta deste dado foi o da marca OMRON®, modelo HBF-306C, 

calibrado, utilizado conforme instruções do fabricante. 

 

 

 

Número de 

avaliados 

Idade (anos) Massa 

corporal 

(Kg) 

Estatura(m) Gordura 

(%) 

      

Mulheres 16 23,68 ± 9,16 69,21 ± 

15,88 

1,62 ± 0,04 27,68 ± 6,16 

Homens 25 23,67 ± 4,94 79,85 ± 

13,54 

1,75 ± 0,04 24,62 ± 3,68 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro gráfico mostra o percentual de gordura entre meninos e meninas 

participantes do futsal. 
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Gráfico 1. Percentual de gordura entre meninos e meninas participantes do futsal. 

No Gráfico 1 é apresentado o percentual de gordura de meninos e meninas que 

participaram do interclasse da faculdade Network na modalidade de futsal. De acordo com os 

resultados mostraram que meninas foram classificadas com o percentual de gordura corporal 

entre 27,68% e meninos com percentual de gordura corporal entre 24,62% a média de idade 

dos meninos foram de 23,67 anos com desvio padrão de 4,94 e meninas de 23,68 com desvio 

padrão de 9,16. 

De acordo com a tabela de classificação de Pollock e Wilmore (1993), para homens 

com idades entre 26 -35 anos com o percentual de gordura corporal entre 22% a 24% são 

classificados como a baixo da média e são classificados como ruim percentual de gordura 

corporal entre 25% a 27% para homens da mesma faixa etária, já para mulheres com idades 

entre  26 -35 anos com o percentual de gordura corporal entre 26% a 29%  são classificadas 

como abaixo da média. 

O coletivo de autores destaca a importância de um bom nível de condicionamento para 

jogadores de futsal, e a composição corporal é de suma importância quando relacionada com 

o desempenho uma vez que a gordura corporal atua como peso morto nas atividades de alta 

intensidade e a avaliação física é uma diretriz para que treinadores e preparadores elaborem 

treinos a fim de obter o nível de massa e gordura ideal que implica na melhorar do 

desempenho uma vez que o excesso de peso é prejudicial. (CARDOSO et al., 2015; SANTI; 

ALMEIDA; ARRUDA, 2009). 

Segundo Oliveira e Fernandes o percentual de gordura dentro dos parâmetros normais 

é necessário para o melhor desempenho já que o futebol é uma modalidade aeróbia e que 

exige força muscular. 

Estudos realizados por Guimarães et al , com 20 atletas do sexo feminino 

universitárias sendo 11 atletas de futsal classificadas como grupo 1l  e 9 atletas de voleibol 

classificas como grupo 2 com idades entre 21,5 com desvio padrão de 2,02 anos grupo 1 e 
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20,6 e desvio padrão de 3,62 anos para grupo 2  mostraram que 10% das atletas  foram 

classificadas abaixo da média e 27,28% dos indivíduos foram classificadas em risco,e que 

estes resultados podem ter interferência no desempenho das atletas  durante os jogos e com as 

informações das avaliações é possível melhorar o treinamento individual  e em grupo das 

atletas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo levando em consideração que o futsal é uma modalidade dinâmica que exige 

um bom preparo físico para que possa obter um bom desempenho durante a partida, os 

estudos mostraram que a avaliação física dos atletas é muito importante para que treinadores 

possam treinar e aperfeiçoar as capacidades de seus atletas, através de um programa de 

treinamento individualizado de acordo com as necessidades de cada um. Os resultados do 

estudo mostraram que meninas estão com o percentual de gordura corporal mais alto do que 

os meninos 

A evolução da tecnologia, a industrialização e todos os efeitos que são consequência 

do desenvolvimento global tem impacto direto sobre os hábitos de vida dos seres humanos, 

práticas como a diminuição da atividade física o aumento da ingesta de alimentos 

industrializados pode levar a um processo de desenvolvimento da obesidade.  

Os resultados do presente estudo nos faz acender um sinal de alerta e reforçar a 

importância do controle e da mudança de hábitos que culminem no controle da obesidade, é 

de suma importância que o percentual de gordura corporal esteja dentro do ideal já que o 

excesso de peso pode prejudicar não somente a performance durante o jogo, mas também 

comprometer a saúde. 
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RESUMO 

 

O sedentarismo tem se tornado um problema de saúde pública por estar relacionado com a 

obesidade, que por sua vez pode acarretar diversas doenças como hipertensão, diabetes e 

doenças cardiovasculares. Diante destas evidências, o presente estudo teve como objetivo 

verificar a relação entre o índice de massa corporal (IMC), a circunferência abdominal, 

proporção da circunferência da cintura-quadril (PCCQ) e o índice de adiposidade corporal 

(IAC), com o nível de sedentarismo de universitários dos 3º e 9º semestres do curso de 

Educação Física das Faculdades Network. Foram analisados 19 homens e 10 mulheres com 

idade média de 24,78±1,50 anos. Para determinar o IMC, o PCCQ, a circunferência 

abdominal e o IAC, foram avaliados a massa corporal total (MCT), a estatura, e as 

circunferências do abdômen e do quadril; e foi aplicado o questionário internacional de 

atividades física (IPAQ) para estimar o nível de sedentarismo. Os resultados mostraram que a 

média do IMC de todos os participantes foi de 25,49%, classificando-os com sobrepeso. A 

média dos dados do PCCQ foi classificado como risco de saúde moderado para ambos os 
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sexos. Os homens apresentaram média da circunferência abdominal considerada normal e as 

mulheres com risco aumentado. O IAC dos homens apresentou um índice moderado de 

gordura e das mulheres excesso de gordura. Segundo a análise do IPAQ, 58,75% se auto 

avaliaram como ativo ou muito ativo fisicamente. Esta discrepância dos resultados pode estar 

relacionada à alimentação dos indivíduos. Embora a atividade física seja importante, a ingesta 

calórica adequada mostra-se determinante para qualidade de vida. 

Palavras-chave: Sedentarismo; perfil antropométrico; universitários. 

 

ABSTRACT 

Sedentary lifestyle has become a public health problem because it is related to obesity, which 

in turn can lead to several diseases such as hypertension, diabetes and cardiovascular 

diseases. The objective of this study was to verify the relationship between body mass index 

(IMC), waist circumference, waist-hip circumference ratio (PCCQ) and body fat index (IAC) 

of sedentary of university students of the 3rd and 9th semesters of the Physical Education 

course of Faculdades Network. We analyzed 19 men and 10 women with a mean age of 24.78 

± 1.50 years. To determine BMI, CBC, waist circumference and IAC, the total body mass 

(MCT), height, and circumference of the abdomen and hip were evaluated; and the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was applied to estimate the level of 

sedentarism. The results showed that the mean BMI of all participants was 25.49%, 

classifying them as overweight. The mean PCCQ data was classified as a moderate health 

risk for both sexes. The men presented mean abdominal circumference considered normal and 

women with increased risk. The men's IAC had a moderate index of fat and women's excess 

fat. According to the IPAQ analysis, 58.75% self-rated as active or very physically active. 

This discrepancy in the results may be related to the individuals feeding. Although physical 

activity is important, adequate caloric intake is determinant for quality of life. 

Keywords: Sedentary; anthropometric profile; college students. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As medidas antropométricas elevadas estão diretamente ligadas à hábitos de vida 

não saudáveis como o sedentarismo, má alimentação, horário reduzido de sono, álcool e 

tabagismo. Estes fatores podem se tornar mais recorrentes entre universitários. 

Os anos que os jovens estão na faculdade são frequentemente caracterizados por 

aumento no consumo de bebidas alcoólicas, sono insuficiente, alimentação inadequada e falta 

de exercícios físicos (sedentarismo). A comunidade acadêmica tem investigado o 

comportamento sedentário em diferentes regiões e culturas (ARAÚJO et al., 2014). O estudo 

do comportamento sedentário da população tem sido reconhecido como uma questão de saúde 

pública, por estar relacionado ao detrimento da saúde (MENEGUCCI et al., 2015). 

O sedentarismo pode ser definido como atividades com exigência energética baixa, 

como ver televisão, assistir aulas, usar computador, trabalhar sentado (AMORIM; FARIA, 

2012). Só de estar em pé, mesmo sem atividade, não é considerado sedentarismo, já que exige 

contração isométrica da musculatura para se opor à gravidade (OWEN et al., 2014; 

HAMILTON et al., 2008). A prática de atividade física regular atua na prevenção da 

obesidade e doenças associadas. Para que esta prática seja regular, a atividade física moderada 

a intensa e deve acontecer por no mínimo 30 minutos em cinco dias da semana (PAIXÃO; 

DIAS; PRADO, 2010). 

O sedentarismo é causador de doenças não como as doenças cardiovasculares. Essas 

doenças são derivadas de efeitos metabólicos adversos, nos níveis pressóricos, lipídeos e a 

resistência à insulina, e são uma das maiores causas de morte, promovendo altos custos para a 

saúde pública (CARLUCCI et al., 2013). 

Um indivíduo sedentário não pode ser considerado saudável e a atividade física é 

essencial para a manutenção da função normal do organismo. Exercícios físicos bem 

recomendados, podem reduzir a necessidade de medicamentos de um indivíduo e que cabe ao 

profissional de Educação Física capacitar-se para prescrever o exercício com eficácia e 

segurança (GUALANO; TINUCCI, 2011). 

O estilo de vida sedentária está extremamente difundido no cotidiano dos 

universitários. Para tal afirmação, foram realizadas investigações em âmbito internacional. A 

primeira realizada na Universidade de Aveiro em Portugal, verificou que 80% dos alunos 

eram sedentários, e segunda, na Universidade de Cartagena na Colômbia, revelou que 64,1% 

de sedentarismo entre os estudantes. No Brasil ingressam nas universidades federais cerca de 

112.000 acadêmicos, e se houvesse um estimulo as atividades físicas regulares, esses jovens 

teriam mais chances de ter uma vida saudável (SANTOS et al., 2014) 

 Estudantes de Educação Física tendem a aderir mais a programas de atividade 

física (SOUZA, 2012). Diante disso, acredita-se que esses futuros profissionais possuam 
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menores níveis de sedentarismo e classificações antropométricas saudáveis, afinal, entende-se 

que gostam do esporte e em breve irão utiliza-lo para a melhora da qualidade de vida das 

pessoas.  

O excesso de peso corporal representa um grave problema de saúde pública e nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, este excesso aumentou entre jovens e adultos. 

No Brasil, entre 2002 e 2003, essa ocorrência aumentou 50,4% em homens, entre 2008 e 2009 

passou para 62,5% e 64,9% em mulheres. Em seis anos o aumento teve uma média de 10% 

(SOUZA; BARBOSA, 2017). 

 Para Carvalho et al. (2015), uma forma de mensurar o nível de excesso de peso é 

por meio da obtenção de medidas antropométricas. A utilização dos indicadores 

antropométricos tem crescido de forma simples e eficaz, principalmente o índice de massa 

corporal (IMC), a circunferência abdominal, proporção da circunferência da cintura-quadril 

(PCCQ) e o índice de adiposidade corporal (IAC).  Segundo Marques, Voser e Peyré (2016), 

a avaliação da composição corporal mensurando a espessura das dobras cutâneas também é 

um método bastante utilizado no Brasil, de fácil aplicação, baixo custo e confiável. 

Diante destas evidências, o objetivo deste estudo é verificar o nível de sedentarismo 

comparado às medidas antropométricas de estudantes dos 3º e 9º semestres de Educação 

Física da Faculdade Network em Nova Odessa – SP.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do presente estudo 29 alunos dos 3º e 9º semestres do curso de Educação 

Física, da Faculdade Network, localizada em Nova Odessa-SP, como podemos visualizar na 

figura 1. Todos os sujeitos avaliados assinaram o termo de compromisso fornecido, 

autorizando a avaliação e utilizações dos dados coletados para fins científicos. 

Figura 1 - Caracterização da amostra dos alunos participantes da pesquisa. 

  Nº Alunos IM/DP Peso (kg) Estatura (cm) 

MASCULINO 19 23,72± 5,08 79,83± 13,8 1,74± 0,042 

FEMININO 10 25,85 ± 6,50 68,00± 14,1 1,63± 0,05 

IM=idade média; DP=desvio padrão. 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos e dados quantitativos. 
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Para a mensuração da estatura, foi utilizada uma trena da marca Lufkin® de 5m/16’, 

onde foi fixado na parede da sala de avaliação física, numa altura de 3,0 metros. O 

procedimento adotado para iniciar a avaliação da estatura, foi o seguinte: orientamos os 

alunos a adotar a postura correta, em seguida foi realizado a mensuração conforme descrito na 

literatura (GORDON; CHUMLEA; ROCHE, 2001). A massa corporal total (MCT) foi aferida 

com uma balança digital da marca Omron® com precisão em 0-150 kg. Os sujeitos utilizaram 

vestimentas adequadas. 

Os perímetros do abdômen e quadril (cm) foram aferidos com uma fita metálica da 

marca Cescorf® de 2 metros. A partir destes dados, foram calculados o IMC, a circunferência 

abdominal, o PCCQ e o IAC, utilizando as fórmulas descritas na literatura (PITANGA, 2005; 

BERGMAN et al., 2011; LARSSON et al., 1984; ROOS et al., 1992). 

Para determinar o nível de sedentarismo dos avaliados, foi aplicado o questionário 

internacional de atividade física (IPAQ), que estima a atividade física realizada semanalmente 

e classifica os indivíduos em sedentário, irregularmente ativo A, irregularmente ativo B, ativo 

e muito ativo, de acordo com a quantidade de dias, horas, minutos e intensidade dos 

exercícios realizados (MATSUDO et al., 2002). 

RESULTADOS 

A figura 2 apresentam a média e o desvio padrão dos dados calculados do IMC, 

PCCQ, circunferência abdominal e IAC, e suas respectivas classificações de acordo com os 

critérios estipulados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 1997).  

Figura 2: Média dos resultados analisados e suas respectivas classificações de risco para a 

saúde. 

 MASCULINO FEMININO 

 Média Classificação Média Classificação 

IMC (%) 25,78 ± 0,45 Pré-obeso 25,20 ± 0,84 Pré-obeso 

PCCQ (cm) 0,85 ± 0,01 Moderado 0,75 ± 0,005 Moderado 

C. Abdominal (cm) 88,15 ± 0,60 Normal 82,84 ± 3,74 Aumentado 

IAC (%) 24,78 ± 0,14 Moderado 30,90 ± 0,50 EG 

IMC=índice de massa corporal; PCCQ=proporção da circunferência cintura-quadril; IAC=índice de adiposidade orporal; EG=excesso de 

gordura. 

  

 Na figura 3, pode-se observar a análise do IPAQ onde os sujeitos foram 

classificados como sedentários (não realizam nenhuma atividade física por mais de 10 

minutos contínuos semanais); irregularmente ativo A (sujeitos que atingem a frequência de 5 
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vezes ou a duração de 150 minutos semanais); irregularmente ativo B (são praticantes de 

atividades físicas, mas não seguem critério de frequência e duração semanal); ativos (praticam 

atividade física vigorosa por no mínimo 3 dias da semana por 20 minutos, ouc moderada 

acima de 30 minutos por no mínimo 5 dias na semana ou ainda que pratique qualquer 

atividade por mais de 150 minutos por mais de 5 dias semanais); e como muito ativos 

(praticam atividades vigorosas acima de 30 minutos por mínimo 3 dias na semana, ou a 

combinação das atividades vigorosa e moderada, sendo a vigorosa por no mínimo 3 dias por 

cerca de 20 minutos e moderada por no mínimo 5 dias por cerca de 30 minutos). 

 

 

 

Figura 3: Resultado da análise do IPAQ aplicado aos participantes. 

 

DISCUSSÃO 

Os dados analisados neste estudo trouxeram uma população universitária propensa a 

atividade física (58,75% se encontraram como ativos ou muito ativos fisicamente). O 

American College of Sports Medicine (2006), descreve os benefícios da atividade física 

regular e a disseminação deste conceito por todos os profissionais da área da saúde e pelos 

governos, para que toda a população tenha acesso a prática de atividade física orientada. 

Carlucci et al. (2013), Souza e Barbosa (2017), descrevem o sedentarismo como um problema 

de saúde pública, e a atividade física regular aparece como ferramenta importante na 

prevenção de doenças. 

Em contrapartida, os dados do IMC denunciaram a média de todos os alunos 

(25,49%), como pré-obesos. O IMC é um método de avaliação de composição corporal muito 
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utilizado, porém a literatura demonstra uma estimativa imprecisa da massa de gordura e da 

massa magra, não refletindo a real composição corporal dos indivíduos analisados 

(CALTRAN et al., 2012). Porém a média do IMC coletado dos alunos corrobora com a 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que estima a média de 

27,3% da população brasileira entre 20 e 24 anos estão com sobrepeso (BRASIL, 2008). A 

classificação de risco para o PCCQ ficou em moderado para ambos os sexos. 

 Em relação a circunferência abdominal, os homens apresentaram a classificação de 

risco normal, porém as mulheres apresentaram risco aumentado. Há atualmente uma atenção 

especial quanto a medida da circunferência abdominal para a avaliação do risco 

cardiovascular devido a quantidade de gordura visceral que pode predizer. Este tipo de 

gordura pode desencadear sérias alterações metabólicas (PEREIRA; SICHIERE; MARINS, 

1999). 

O IAC dos homens foi classificado com índice moderado e das mulheres com excesso 

de gordura. 

A obesidade e a inatividade física estão fortemente ligadas ao risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares. Além do risco cardiovascular, resultados antropométricos elevados 

que indiquem sobrepeso ou obesidade, podem estar diretamente ligados a doenças crônicas 

como o diabetes, hipertensão e a resistência à insulina (CARLUCCI et al., 2013). 

Segundo a OMS (1997), em 2005 ocorreram 17 milhões de óbitos por doenças 

cardiovasculares, representando 30% de todas as mortes anuais. A estimativa para 2020 

aumenta para 20 milhões de óbitos. 

Souza e Barbosa (2011), apontam a má alimentação de universitários ligada 

diretamente com o excesso de peso corporal. Carlucci et al. (2013) faz ligação deste excesso 

com o alto consumo e baixo gasto calórico. Neste sentido, a avaliação antropométrica surge 

como uma ferramenta importante para identificar fatores de risco para a saúde, ligados a 

obesidade e doenças cardiovasculares, uma vez que se um indivíduo não se alimenta bem e/ou 

não se exercita, os resultados antropométricos sofrerão alterações significativas. 

  Segundo a pesquisa realizada por Knuth et al. (2011) na região sudeste do Brasil 

com aproximadamente 14 milhões de sujeitos, 22,1% como inativos fisicamente. Os autores 

relacionam este índice de inatividade física com o tempo que a maior parte destes 

entrevistados passam por dia sentados assistindo televisão, em média 3 horas. 

 Baseando-se nas evidências epidemiológicas disponíveis, considerar o 

sedentarismo como uma das maiores causas de morte, pois representa um fator de risco 

independente para uma série de outras doenças. 
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CONCLUSÃO  

 Os resultados dos dados antropométricos demonstraram que os sujeitos estão na 

zona de risco para doenças correlacionadas com o elevado percentual de gordura, porém em 

sua maioria se consideram ativos ou muito ativos fisicamente. Esta discrepância dos 

resultados pode estar relacionada à alimentação dos indivíduos. Embora a atividade física seja 

importante, a ingesta calórica adequada mostra-se determinante para qualidade de vida. Uma 

limitação deste estudo foi o não controle da dieta alimentar dos avaliados, por isso, há 

necessidade de uma investigação no que tange a ingestão calórica de universitários. 

 

REFERÊNCIAS  

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Guidelines for Exercise Testing and 

Prescription, 7 ed, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 

AMORIM, P. R. S.; FARIA, F. R. Dispêndio energético das atividades humanas e sua 

repercussão para a saúde. Motricidade, v.2, n.02, p.295-302, 2012. 

ARAÚJO, M. F. M.; et al. Health indicators associated with poor sleep quality among 

university students. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.48, n.06, p.1082-1089, 

2014. 

BERGMAN, R. N.; et al. A better index of body adiposity. Obesity Journal, v.19, n.5, p. 

1083-1089, 2011. 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009. Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50063.pdf (Acessado em 23 de setembro 

de 2018). 

CALTRAN, P.; et al. Use of body mass index to estimate the nutritional status of employees 

of a chemical company. Saúde em Foco, v. 1, n. 1, p.57-64, 2012. 

CARLUCCI, E. M. S.; et al. Obesity and sedentary: risk factors for cardiovascular disease. 

Comunicação em Ciências da Saúde, v.24, n.04, p.375-384, 2013. 

CARVALHO, C. A.; et al. The association between cardiovascular risk factors and 

anthropometric obesity indicators in university students in São Luís in the state of Maranhão, 

Brazil. Ciência e Saúde Coletiva, v.20, n.02, p.479-490, 2015. 

GORDON, C. C.; CHUMLEA, W. C.; ROCHE, A. F. Anthropometric Standardization 

Reference Manual. Illinois: Human Kinetics Books; 1991. 

GUALANO, B.; TINUCCI, T. Sedentarismo, exercício físico e doenças crônicas. Revista 

Brasileira de Educação Física e Esporte, v.25, n. especial, p.37-43, 2011. 



62 

 

 

  

HAMILTON, M. T.; et al. Too little exercise and too much sitting: inactivity physiology and 

the need for new recommendations on sedentary behavior. Current Cardiovascular Risk 

Reports, v.02, n.04, p.292-298, 2008. 

KNUTH, A. G.; et al. Practice of physical activity and sedentarism among Brazilians: results 

of the National Household Sample Survey – 2008. Ciência e Saúde Coletiva, v.16, n.9, 

p.3697-3705, 2011. 

LARSON, B.; et al. Abdominal adipose tissue distribution, obesity and risk of cardiovascular 

disease and death: 13 year fallow-up of participants in the study of men born 1913. British 

Medical Journal, v.4, n.1, p.288-1401, 1984. 

MARQUES, P. A.; VOSER, R. C.; PEYRÉ, L. A. Perfil antropométrico de atletas 

universitárias de futsal feminino conforme a função tática. Revista Brasileira de Nutrição 

Esportiva, São Paulo, v. 10, n. 56, p.215-221, 2016. 

MATSUDO, S. M.; et al. Nível de atividade física da população do Estado de São Paulo: 

análise de acordo com o gênero, idade, nível socioeconômico, distribuição geográfica e de 

conhecimento. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v.10, n.04, p.41-50, 2002. 

MENEGUCCI, J.; et al. Sedentary behavior: concept, physiological implications and the 

assessment procedures. Motricidade, v.11, n.01, p.160-174, 2015. 

OWEN, N.; et al. Too much sitting: the population health science of sedentary behavior. 

Exercise and Sport Sciences Reviews, v.38, n.03, p.416-421, 2014. 

PAIXÃO, L. A.; DIAS, R. M. R.; PRADO, W. L. Lifestyle and nutritional status of university 

students studying in health care in Recife/PE. Revista Brasileira de Atividade Física e 

Saúde, v.15, n.03, p.145-150, 2010. 

PEREIRA, R. A.; SICHIERE, R.; MARINS, V. M. R. Razão cintura/quadril como preditor de 

hipertensão arterial. Caderno de Saúde Pública, v.15, n.2, p.333-344, 1999. 

PITANGA, F. J. G. Testes, Medidas e Avaliação Física em Educação Física e Esportes. 4ª 

ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

ROOS, R.; et al. Quantifications of adipose tisse by MRI: relationship with anthopometric 

variebles. Journal of Applied Physiology, v.72, n.1, p.787-795, 1992. 

SANTOS, L. R.; et al. Analysis of sedentary lifestyle among college students. Revista de 

Enfermagem da UERJ, v. 22, n. 3, p.416-421, 2014. 

SOUZA, T. F. Practice of leisure-time physical activities in college students from public 

university from northeast, Brazil. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v.17, 

n.02, p.125-131, 2012. 



63 

 

 

  

SOUZA, T. F.; BARBOSA, A. R. Prevalence of body weight excess in university students: 

analysis of repeated surveys. Revista Brasileira de Epidemiologia, v.20, n.04, p.586-597, 

2017. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Obesity: preventing and managing the global 

epidemic: report on a WHO expert consultation on obesity 3-5. Geneva: WHO; 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

  

ESTUDO COMPARATIVO DE BIOIMPEDÂNCIA NO ESPORTE 

 

 
Fabiana Fermino dos Passos1 

Fernanda Martins Zavata1 

Gabriel Campos Barbosa1 

Jhonatan Santos1 

Matheus Mendes Meneghel1 

Rosimeire Aparecida Alves Gabriel1 

Thiago Augusto Costa de Oliveira2 

 

 

RESUMO 

Com a progressão da tecnologia, percebe-se a tendência para o desenvolvimento de técnicas 

de estimativa das composições corporais mais sofisticadas.  Uma das técnicas mais utilizadas 

é a  bioimpedância, que tem sido apresentada como alternativa rápida para a determinação da 

composição corporal é por meio elétrica baseia-se no fato de que os tecidos com elados 

conteúdo de água e de eletrólitos apresentam elevada capacidade de condução elétrica, ao 

passo de que os tecidos com baixa concentrações de agua apresentam alto resistência à 

passagem de corrente.  Diante disso o objetivo do estudo foi comparar o antes e pós-jogo dos 

alunos de Educação Física. Participaram 19 alunos do sexo masculino com idade média entre 

23,72 + 5,08. e 10 alunas do sexo feminino com idade média entre 25,85 + 6,50, passando 

pelos seguintes estágios; pesagem de massa corporal, estatura e bioimpedância. Baseado nos 

dados apresentados das pesquisas dos resultados da massa corporal pré o pós o jogos de futsal 

da Faculdade Network, podemos afirmar que o índice de massa pós-jogo teve um aumento de 

0,84% dos 24 jogadores do sexo masculino, com média de idade de 23,76 ± 5,00, massa 

corporal de 80,14 ± 13,66, estrutura 1,75 ± 0,04, % de gordura de 17,36 ± 7,62. Mesmo sendo 

apenas um dia de atividade física “futebol” O resultado foi significante de 1,24% de gordura, 

já no IMC o resultado foi abaixo do porcentual de gordura no valor de 0,3% não tendo tanta 

significância no estudo. Com base nos resultados coletados através do método de 

Bioimpedância pré e pós-jogos, podemos concluir que a atividade física requer uma certa 

continuidade para obter melhores resultados em relação a diminuição da porcentagem de 

gordura corporal e IMC, com apenas um dia de atividade tivemos um aumento de massa 

magra, beneficiando a saúde através da atividade física. 

Palavras-chave: Bioimpedância, Composição Corporal, Massa Corporal. 

ABSTRACT 

With the progression of the technology, the trend towards the development of techniques of 

estimation of the most sophisticated body compositions is perceived. One of the most widely 

used techniques is bioimpedance, which has been presented as a fast alternative for the 

determination of the body composition through electric means is based on the fact that tissues 

with high water content and electrolytes have high electrical conduction capacity, whereas 

fabrics with low water concentrations exhibit high resistance to current flow. Therefore, the 

objective of the study was to compare the before and after game of Physical Education 

students. Nineteen male students with a mean age of 23.72 ± 5.08 participated. and 10 female 
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students with a mean age of 25.85 + 6.50, passing through the following stages; weighing of 

body mass, stature and bioimpedance. Based on the data presented in the researches of the 

body mass results pre and post Futsal games of Faculty Network, we can affirm that the post-

game mass index had a 0.84% increase of the 24 male players, with a mean of age of 23.76 ± 

5.00, body mass of 80.14 ± 13.66, structure 1.75 ± 0.04, fat% of 17.36 ± 7.62. Even though it 

was only one day of physical activity "soccer" The result was significant of 1.24% of fat, 

already in BMI the result was below the percentage of fat in the value of 0.3% not having so 

much significance in the study. Based on the results collected through the method of 

Bioimpedance before and after games, we can conclude that physical activity requires a 

certain continuity to obtain better results in relation to the decrease of body fat percentage 

and BMI, with only one day of activity we had one increase lean mass, benefiting health 

through physical activity. 

Key words: Bioimpedance, Body Composition, Body Mass. 
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INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, observa-se tendência para o desenvolvimento de técnicas 

de estimativa das composições corporais mais sofisticadas. Uma delas, objeto de crescente 

número de estudos, é a técnica da bioimpedância (RODRIGUES, 2007). 

Assim como a antropometria, a bioimpedância atualmente tem sido apresentada como uma 

alternativa rápida para a determinação da composição corporal, uma vez que é de fácil 

operação e relativamente confiável, podendo ser potencialmente usada no cálculo das 

estimativas de gordura corporal (TRIBESS et al., 2003). 

A avaliação da composição corporal por meio dos resultados da bioimpedância elétrica 

baseia-se no fato de que os tecidos com elevados conteúdo de água e de eletrólitos apresentam 

elevada capacidade de condução elétrica, ao passo de que os tecidos com baixas 

concentrações de água apresentam alta resistência à passagem de corrente (MCARDLE, 

2003). 

Esse estudo tem como objetivo comparar antes e pós-jogo, através do método de 

Bioimpedância os alunos do Curso de educação Física, da faculdade Network, localizada em 

Nova Odessa-SP. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a participação do evento foram adotados os seguintes critérios de inclusão: todos 

os 29 alunos do curso de Educação Física participantes deveriam estar regularmente 

matriculados no curso de Educação Física da instituição nos 3ª ou 9ª semestre, tanto para 
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participar da avaliação quanto participar de uma modalidade esportiva escolhida pelo mesmo. 

Todos os sujeitos assinaram um termo de compromisso fornecido, autorizando a avaliação e 

utilização dos dados coletados para fins científicos. Foram coletados dados de ambos os 

sexos, sendo 19 do sexo masculino com idades medias de 23,72+-5,08, e 10 do sexo feminino 

com idades medias entre 25,85+-6,50. Os dados foram coletados em sala de aula, onde os 

alunos formaram uma fila na qual um a um foram avaliados antes e após os jogos 

universitários realizados na Faculdade, passando pelos seguintes estágios: Massa Corporal, 

Estatura, Bioimpedância.  

Para coleta da massa corporal total, foi aferida com uma balança digital da marca 

Omron com precisão em 0-150 kg. Os sujeitos estavam com vestimenta adequada.  

Mensuração de estatura foi utilizada uma trena da marca Lufkin de 5m16`, onde ficou 

fixa parede da sala de avaliação física, numa altura de 3,0 metros, os alunos foram orientados 

a manter uma postura correta, para seguir a mensuração conforme descrito na literatura de 

(GORDON; CHUMLEA; ROCHE,1991). 

Para coleta de Bioimpedância, foi utilizado o aparelho da marca OMRON®, modelo 

HBF-306C, calibrado, utilizado conforme as instruções do fabricante. 
 

Tabela 1 - Caracterização da amostra.  

 

   

Número de 

avaliados 

Idade (anos) Massa 

corporal (Kg) 

Estatura(m) Gordura (%) 

      

Participantes 14 23,19 ± 5,39 79,31 ± 13,26 1,74 ± 0,04 16,99 ± 6,75 

 

 

Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-se o 

programa Excel ® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração dos gráficos. 

Os dados quantitativos em comparações foram apresentados em gráficos de coluna. 

 

RESULTADOS 

 

Baseado nos dados apresentados das pesquisas dos resultados da massa corporal pré o 

pós o jogos de futsal da Faculdade Network, podemos afirmar que o índice de massa pós-jogo 

teve um aumento de 0,84% dos 29 jogadores de ambos os sexos, com média de idade de 

23,76 ± 5,00, massa corporal de 80,14 ± 13,66, estrutura 1,75 ± 0,04, % de gordura de 17,36 ± 

7,62. 
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Figura 1 – Média sobre o comparativo de massa pré e pós jogo de futsal 

 

Em comparação os resultados apresentados do IMC pré e pós os jogos de futsal, teve 

um aumento insignificante de 0,03% no índice de massa corporal. 

 

 

 
Figura 2 – Média sobre o comparativo de IMC pré e pós jogo de futsal 

 

No último gráfico apresenta os resultados do percentual (%) de gordura pré e pós os 

jogos de futsal, podemos afirmar o oposto dos demais gráficos tendo uma perca bem relevante 

de 1,24% do porcentual de gordura pós-jogo. 
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Figura 3 – Comparativo de % de gordura pré e pós jogo de futsal 

 

CONCLUSÃO 

Mesmo sendo apenas um dia de atividade física “futebol” O resultado foi significante 

de 1,24% de gordura, já no IMC o resultado foi abaixo do porcentual de gordura no valor de 

0,3% não tendo tanta significância no estudo. 

Com base nos resultados coletados através do método de Bioimpedância pré e pós-

jogos, podemos concluir que a atividade física requer certa continuidade para obter melhores 

resultados em relação a diminuição da porcentagem de gordura corporal e IMC, com apenas 

um dia de atividade tivemos um aumento de massa magra, beneficiando a saúde através da 

atividade física. 
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RESUMO 

 

O Objetivo do estudo foi comparar a composição corporal dos jogadores de voleibol antes e 

após a partida, com a finalidade de verificar possíveis alterações, utilizando o método de 

bioimpedância para avaliar e calcular as estimativas de gordura corporal. Os resultados 

verificados através da comparação antes e após o jogo de voleibol utilizando o método de 

bioimpedância não revelou alterações significativas na composição do peso corporal que 

resultou uma diferença final de 0,06 kg. Podemos sugerir que os achados ocorreram pelo fato 

de que os alunos participantes se mantiveram hidratados conforme o desgaste físico exigido 

na modalidade. 

Palavras-chave: Voleibol, Jogos, Bioimpedância   

ABSTRACT 

The objective of the study was to compare the body composition of volleyball players before 

and after the game, in order to verify possible changes, using the bioimpedance method to 

evaluate and calculate body fat estimates. The results verified by comparing before and after 
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the volleyball game using the bioimpedance method revealed no significant changes in body 

weight composition resulting in a final difference of 0.06 kg. We can suggest that the findings 

were due to the fact that the participating students remained hydrated according to the 

physical exhaustion required in the modality. 

Keywords: Volleyball, Games, Bioimpedance 
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INTRODUÇÃO 

 

A antropometria apresenta grande interesse para os profissionais da área da saúde. 

Segundo Martins (2009) se trata de uma ferramenta que mensura as medidas corporais e a 

estrutura anatômica do ser humano.  Assim como a antropometria, o método de 

bioimpedância também tem o objetivo de mensurar tais medidas. Conterato e Vieira (2001) 

citam que esse método avalia também a quantidade de fluidos, de gordura e massa celular do 

organismo, assim permitindo conhecer as proporções dos diferentes componentes do corpo 

humano.  

Para Melo et al (2017) dentre os esportes coletivos, o voleibol é uma modalidade que 

varia movimentos de alta e baixa intensidade, ou seja, utiliza tanto o metabolismo anaeróbio 

quanto o aeróbio, e por isso existe a necessidade de uma avaliação mais adequada para 

possíveis melhorias físicas nos atletas. Ambos os testes bioimpedância e antropometria podem 

cooperar nessa avaliação. Batista, Marin e Navarro (2010) citam que observar e monitorar o 

perfil antropométrico dos atletas pode cooperar no treinamento, possibilitando a correção e 

minimização de possíveis deficiências. 

De acordo com Buscariolo et al (2008) as medidas de dobras cutâneas tem como 

finalidade a mensuração da gordura localizada diretamente debaixo da pele, e a gordura 

interna da densidade corporal.  

Rodrigues et al (2001) relatam que com o avanço da tecnologia de hoje, a tendência 

pelo desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas para a medição de dobras cutâneas, é a 

bioimpedância objeto de crescente estudo.  

Segundo Tribess, Petroski e Anez (2003) existem hoje diversos modos e técnicas 

utilizadas para medir o índice de massa corporal e a estatura, cada um com suas vantagens e 

limitações. Antropometria e a bioimpedância têm sido alternativas rápidas determinação da 
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composição corporal, prático podendo ser bastante utilizado nos cálculos das estimativas de 

gordura corporal e também podendo ser comparado com os métodos antropométricos.  

O presente estudo teve como objetivo comparar a composição corporal dos jogadores 

de voleibol antes e após a partida, com a finalidade de verificar possíveis alterações, 

utilizando o método de bioimpedância para avaliar e calcular as estimativas de gordura 

corporal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este teste foi realizado em uma sala estruturada para a realização de avaliação física, 

na própria faculdade Network.  

A avaliação foi realizada com um indivíduo por vez, e cada avaliação durou em média 

de 3 minutos. O aparelho utilizado para a coleta destes dados foi da marca OMRON®, 

modelo HBF-306C, calibrado nos padrões segundo o fabricante. 

Para a emissão de tais dados, o avaliador inseriu os seguintes dados do avaliado no 

aparelho: altura, peso, idade e sexo. Após a introdução destes dados o avaliado segurou o 

aparelho em pé, com o corpo alinhado, cotovelos estendidos e braços elevados na altura dos 

ombros. Em seguida o avaliador aperta o botão “Start”, para dar o início da avaliação. O 

aparelho fornecia os resultados após 10 segundos do início da avaliação.  

Participaram do presente estudo 14 alunos de ambos os gêneros do curso de educação 

física, da faculdade Network localizada em Nova Odessa – SP. Para participação do 

intercalasse foram adotados alguns critérios de inclusão sendo: todos os participantes 

deveriam estar matriculados no curso de educação física da faculdade Network; Participar da 

avaliação antropométrica; participar da modalidade escolhida. Todos os sujeitos assinaram 

avaliados assinaram um termo de compromisso fornecido e assinado pelo coordenador do 

curso de educação física da faculdade Network, autorizando as avaliações e utilização dos 

dados coletados para fins científicos.  

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra.  

 

   

Número de 

avaliados 

Idade (anos) Massa 

corporal 

(Kg) 

Estatura(m) Gordura (%) 

      

Participantes 14 23,19 ± 5,39 79,31 ± 13,26 1,74 ± 0,04 16,99 ± 6,75 
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Todos os dados foram reportados pela média e desvio padrão (DP) da média. Utilizou-

se o programa Excel ® para construção da planilha matriz, tabulação dos dados e elaboração 

dos gráficos. Os dados quantitativos em comparações foram apresentados em gráficos de 

coluna. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

              Gráfico 1. Comparação do peso corporal pré e pós o jogo de voleibol. 

 

Os resultados conforme a Figura 1 mostrou que os avaliados apresentaram uma média 

de 74,29kg antes do jogo de voleibol e após a partida uma média de 74,23Kg, assim 

constatando uma perda de 0.06 Kg. De acordo com Freitas, Miloski e Filho (2015), este 

esporte é considerado intermitente, onde ocorrem ações de alta intensidade e curta duração, 

intercaladas com momentos de baixa intensidade, assim gerando um desgaste físico e mental. 

Portanto é de grande relevância a ingestão de nutrientes e líquidos antes durante e após a 

partida, já que a perda destes podem levar a perda de performance do jogador. 

Segundo Melo et al (2017) a alimentação é um fator muito importante para praticantes 

de atividades físicas que buscam manter o desempenho durante a prática esportiva. Portanto é 

necessário manter uma alimentação e hidratação equilibrada para auxiliá-lo, assim 

contribuindo para redução da fadiga e consecutivamente melhorando a sua recuperação 

durante um maior período de tempo. Silva et al., (2011) relata que através dos estudos 

realizados observa-se uma necessidade de ingestão de líquidos, devendo acontecer antes, 

durante e depois da atividade física, para poder manter a saúde e também a termorregulação 

corporal dos jogadores. Conforme cita Graciano et al., (2014) que ao analisar os dados, 

afirmou que o estresse térmico associado à atividade física foram um dos principais 

potencializados da desidratação. 
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Costa et al (2012), apresentaram uma pesquisa ,onde participaram 19 acadêmicos de 

educação física,  para analisar o  estado de desidratação que ocorreu durante a prática do 

voleibol, eles verificaram que o estresse térmico associado a exercícios físicos levaram a 

desidratação, apesar de que  a ingestão de líquidos estava abaixo do recomendado e mesmo 

eles se reidratando em momentos de sede mostrou-se ineficaz para regulação de água dentro 

do organismo. 

De acordo com Marcelino et al (2013), foi realizada uma pesquisa referente à 

hidratação no basquetebol, onde se assemelha ao voleibol, comparado a alta intensidade, curta 

duração com alguns momentos de baixa intensidade. Foram avaliados 12 atletas da categoria 

de base escolar antes e depois da partida, como resultado final os jogadores tiveram uma 

mediana antes 60,35 kg e depois 60,25 kg, apresentaram uma perda de 0,10 kg em um jogo de 

17 minutos, onde observou-se que a maioria dos jogadores continuou com o mesmo peso após 

a partida, por conta da ingestão de líquidos, assim concluindo que a hidratação foi suficiente 

para suprir a demanda energética. 

Diante dos resultados coletados antes e após a partida de voleibol com jogadores 

universitários nível amador, em jogos de interclasse, constatou-se que não apresentaram uma 

diferença que justificou alterações relevantes no peso, de acordo com artigos científicos 

citados anteriormente, estas situações são decorrentes em jogos onde os participantes não 

conseguem se hidratar de forma adequada, assim ocorrendo grandes alterações na composição 

corporal. No caso do voleibol que ocorreu na faculdade network, os alunos tiveram 

conscientização e a faculdade se dispôs a servir bebidas e frutas para os alunos que estavam 

participando do evento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o resultado obtido antes e após o jogo de voleibol utilizando o método 

de bioimpedância não apresentou alterações significativas na composição do peso corporal 

que resultou uma diferença final de 0,06 kg. De acordo com a literatura isso aconteceu pelo 

fato de que os alunos participantes se mantiveram hidratados conforme o desgaste físico 

exigido na modalidade.  Assim é de extrema importância manter ingestão de líquidos em 

jogos esportivos, contribuindo para a manutenção do organismo e a saúde do jogador. 

No entanto sugerimos que outros estudos possam ser realizados com protocolos 

semelhantes visando o mesmo objetivo em diferentes esportes, que exigem mais gastos 

energéticos como esportes de alta intensidade e longa duração, a fim de comparar os 

resultados. 
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