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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 

ADOLESCENTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE 

 

EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS AND BODY COMPOSITION OF 

SCHOOL ADOLESCENTS OF THE MUNICIPALITY OF LAGARTO / SE 

 

RESUMO 
Introdução: A avaliação nutricional e da composição corporal de adolescentes permite 

caracterizar o perfil nutricional dessa população que é vulnerável a influência da mídia e 

círculos sociais que geralmente estimulam maus hábitos alimentares. Objetivo: Identificar o 

estado nutricional e identificar o percentual de gordura corporal de adolescentes escolares. 

Materiais e métodos: As medidas antropométricas aferidas foram peso corporal, estatura e 

dobras cutâneas subescapular e triciptal, para estimar o estado nutricional e a composição 

corporal. Os dados foram analisados pelo programa Statistical Package for social Sciences 

(SPSS) 20.0, através do Teste exato de Fisher. Resultados: Entre os avaliados, 1,81% (n=1) 

se encontrava com magreza, 89,09% (n=49) apresentaram estado nutricional de eutrofia, 

7,27% (n=4) estavam com sobrepeso, 1,81% (n=1) com obesidade, não havendo nenhum dos 

participantes identificados com obesidade grave, todos os indivíduos encontravam-se com 

estatura adequada para idade 100% (n=55). Quanto ao percentual de gordura corporal, foram 

classificados como adequado 89,90% dos avaliados, 1,81% e 1,81% como baixo e muito alto, 

respectivamente e 7,27% classificados como alto. Conclusão: Embora muitos participantes 

estivessem em eutrofia foram observados elevados percentuais de gordura corporal. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação nutricional; adolescentes; composição corporal. 
 

ABSTRACT 
Introduction: The nutritional evaluation and body composition of adolescents allows to 

characterize the nutritional profile of this population which is vulnerable to the influence of 

the media and social circles that usually encourage bad eating habits. Objective: to identify 

school children with nutritional risk and discriminate the composition of fat and lean body 

mass. Material and methods: The anthropometric measurements were measured body 

weight, stature, skinfold subscapular and triciptal to estimate the nutritional status and body 

composition. The data was analyzed by Statistical Package for social Sciences (SPSS) 20.0, 

through the Fisher exact test. Results: Among the evaluated, 1.81% (n = 1) was with thinness, 

89.09% (n = 49) presented nutritional status of eutrophy, 7.27% (n = 4) were overweight, 

1.81% (n = 1) with obesity, and there is none of the participants identified with severe 

obesity, all individuals were with stature suitable for age 100% (n = 55). Regarding the 

percentage of body fat, 89.90% of the evaluated, 1.81% and 1.81% were classified as low and 

very high, respectively, and 7.27% classified as high. Conclusion: Although many 

participants were in eutrophy, high percentages of body fat were observed. 
 

KEYWORDS:  Nutritional evaluation; adolescents; body composition. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Ministério da Saúde (MS) define adolescentes como a população com idade entre 10 a 19 

anos e 11 meses incompletos, estes passam por intensas modificações físicas, químicas, 

psicológicas e ambientais. Dentro dessa fase da vida inclui-se a puberdade que é o 

componente biológico da adolescência e envolve uma enormidade de transformações, dentre 

elas a alteração da composição corporal e o desenvolvimento das características sexuais 

secundárias (SÃO PAULO, 2006).  

 

Algumas alterações comportamentais ocorrem na adolescência como o início da 

independência, inclusive financeira e diminuição do controle exclusivo dos pais sobre o que 

os jovens poderão ou não consumir. Além das mudanças comportamentais citadas por Levy et 

al (2009) como o consumo excessivo de alimentos de baixo valor nutricional e baixo consumo 

de fruta e vegetais, ocorrem também durante essa fase da vida alterações fundamentais na 

composição corporal de ambos os sexos, enquanto as meninas ganham mais tecido adiposo os 

meninos aumentam o volume de massa magra e consequentemente sua força física (VITOLO, 

2008).  

 

A mensuração de massa gorda permite uma avaliação mais sensível do real estado nutricional 

dos adolescentes e este vem sendo rastreado através de diversos estudos na tentativa de 

diagnosticar e intervir precocemente na incidência e prevalência de distúrbios nutricionais, 

principalmente o sobrepeso e a obesidade. Uma alimentação rica em gorduras trans, lipídios 

totais e alimentos de calorias vazias contribui para o excesso de peso e isto pode trazer uma 

série de desfechos negativos, atuando como fator de risco para o surgimento de agravos 

biológicos como hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipertrigliceridemia, diabetes mellitus 

(DM) (PITREZ et al, 2013). 

 

A identificação dos adolescentes em situação de risco nutricional engloba a aferição de 

indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde como o Índice de Massa Corporal (IMC) / 

Idade (BRASIL, 2008); Estatura/Idade e a mensuração das Dobras Cutâneas Tricipital e 

Subescapular, no entanto, embora o IMC seja um instrumento de fácil aplicação e de baixo 

custo, ele não é determinador da composição corporal, não se caracterizando isoladamente 

como um bom preditor do estado nutricional de adolescentes (BOTH, 2014). A avaliação da 

composição corporal associada a outros métodos antropométricos fornece subsídios para 
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identificação de situações que necessitem de atenção especial e a devida orientação, a fim de 

reverter e minimizar os possíveis comprometimentos no desenvolvimento físico e biológico 

no presente e a longo prazo.  

 

O presente estudo buscou identificar os componentes da composição corporal e relacioná-los 

com o estado nutricional visando identificar os indivíduos que poderiam estar em risco 

nutricional, pois quanto mais precoce for realizada a detecção de algum risco, mais rápido 

poderá ser desenvolvido algum tipo de intervenção, aumentando significativamente as suas 

probabilidades de êxito. 

 

METODOLOGIA 
 

Nesse estudo foram analisados estudantes do ensino fundamental da cidade do município 

Lagarto/SE, devidamente matriculados em uma escola da rede pública municipal de ensino, 

com faixa etária entre 10 a 15 anos e 11 meses de idade, de ambos os sexos. Esta pesquisa 

teve caráter exploratório, de análise quantitativa delineada como pesquisa de campo. Foram 

excluídos do estudo aqueles indivíduos portadores de deficiência física, gestantes e os que não 

retornaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) assinado 

pelos pais ou responsáveis. Esta pesquisa foi realizada conforme a Resolução 466/2012 do 

CONEP com aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 63172116.1.0000.5546).  

 

Os dados do referente estudo foram coletados por avaliadores devidamente padronizados e 

treinados utilizando questionário produzido pelos próprios pesquisadores contendo dados de 

identificação, como, nome, raça, escola, série, data de nascimento, idade, sexo e os achados 

das medidas antropométricas como peso (Kg), altura (cm), IMC (Kg/cm2), e dobras cutâneas 

subescapular e triciptal (mm) (APÊNDICE B).  

 

A avaliação do estágio de maturação sexual foi realizada de forma auto referida através da 

exibição de quadros adaptados com fotos dos estágios de maturação sexual propostos por 

Tanner (1962) sendo solicitado que os indivíduos assinalassem o estágio ao qual eles se 

identificavam para que fosse possível realizar o cálculo de porcentagem de gordura corporal 

para os indivíduos do sexo masculino. Os estágios foram classificados em P1, P2, P3, P4, P5 

no quesito pêlos pubianos e G1, G2, G3, G4 e G5 para o quesito genitália (ANEXO A).  
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O estado nutricional foi avaliado a partir das medidas do peso (Kg) e da altura (cm), segundo 

as técnicas proposta por Lohman et al. (1988), e classificado pelo índice de massa corporal 

(IMC) por idade e sexo e estatura para idade, tendo como critério os valores de escore-z 

propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007).). Para classificação da 

composição corporal foram adotados os critérios preconizados por Slaughter et al (1988).  

 

Para a aferição da altura foi utilizado estadiômetro compacto portátil da marca Wiso 

devidamente calibrado. O peso foi aferido mediante a utilização de balança digital portátil 

Digi-health, com capacidade de até 180 Kg, calibrada e posicionada em superfície firme. Para 

a medição das dobras cutâneas foi utilizado adipômetro científico Sanny AD1010-1 calibrado 

e higienizado. Na obtenção da dobra cutânea subescapular o examinado trajava roupas que 

deixassem a área a ser manipulada de forma livre. A dobra cutânea subescapular, foi obtida no 

sentido oblíquo, no ângulo inferior da escápula, posicionando o adipômetro em ângulo de 45º 

graus de inclinação e pinçando exatamente abaixo do ângulo inferior da escápula. A dobra 

cutânea triciptal foi obtida em sentido vertical, no ponto meso-umeral, pinçando a dobra na 

região posterior do braço conforme o protocolo proposto por Jackson (1985). Para todas as 

medidas foram tomadas duas aferições e em casos de divergência maior que 0,3cm/mm/kg 

entre os valores houve uma terceira aferição, sendo utilizada a média das medidas 

encontradas.  

 

Os dados foram digitados e armazenados em um banco de dados computadorizado do 

programa Statistical Package for social Sciences (SPSS) 20.0. As variáveis numéricas foram 

demonstradas por meio da média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão. Para verificar 

se os dados das variáveis possuíam distribuição normal foi utilizado o teste Kolmogorov-

Smirnov e para avaliar associação entre as variáveis, o teste Exato de Fisher.  Foi 

considerado, para todo o estudo, um erro do tipo I de 5% e um intervalo de confiança de 95%. 

 

RESULTADOS 
 

Foram avaliados 55 estudantes com idade média de 11,07 ±1,06 anos, sendo 80,30% (n=44) 

do sexo feminino e 19,60% (n=11) do sexo masculino. O IMC médio observado foi de 19,56 

± 3,99 kg/m2 (Tabela 1). 
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Tabela 1.  Descrição da idade e das medidas antropométricas dos escolares. Lagarto/SE, 2016. 

 

Entre os avaliados, 1,81% (n=1) se encontrava com magreza, 89,09% (n=49) apresentaram 

eutrofia, 7,27% (n=4) estavam com sobrepeso e 1,81% (n=1), com obesidade, não havendo 

nenhum participante com obesidade grave. (Tabela 2).   

 

Tabela 2.  Classificação do estado nutricional (IMC/I e E/I) e do percentual de gordura de 

estudantes escolares do município de Lagarto/SE, por sexo, 2016. 

Variáveis Média Desvio padrão Mediana Mínimo Máximo 

Idade em anos 11,78 1,06 12,00 10 15 

Peso (kg) 45,87 11,85 46,00 28 79 

Altura (cm) 152,09 8,94 153,00 136 171 

IMC (kg/m2) 19,56 3,99 19,00 13 32 

Dobra cutânea 

triciptal 

13,49 4,91 12,00 5 26 

Dobra cutânea 

subescapular 

11,85 5,49 10,00 5 31 

 

  IMC/I 

FEMININO     

n        % 

MASCULINO 

n         % 

TOTAL 

n          %        p* 

 

Magreza acentuada    0        0        0         0    0          0        0,10  

Magreza    0        0    1        9,09    1         1,81  

Eutrofia    41   93,18    8      72,72   49       89,09  

Sobrepeso   2       4,54    2      18,18    4        7,27  

Obesidade    1       2,27 0         0    1        1,81  

Obesidade grave    0        0 0         0    0           0  

       

E/I                           **  

Muito baixa estatura para 

idade 

0       0 0         0    0           0  

Baixa estatura para idade 0       0 0         0    0            0  

Estatura adequada para 

idade 

 44   80,00  11      20,00    0            0  
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*Teste exato de Fisher 

**Valor de p é uma constante 

 

Os dados apresentados na tabela 2 mostram que não houve associação significativa entre o 

estado nutricional e o percentual de gordura entre os sexos (p=0,1), ou seja, o sexo não tem 

relevância quanto ao estado nutricional geral. Dos participantes 63,63% possuíam percentual 

de gordura considerado ótimo. A prevalência do percentual de gordura considerado baixo foi 

de 10,9%, como alto de 29,09% e muito alto de 10,09%. É importante destacar o achado 

positivo de que 100% (n=55) dos indivíduos participantes estavam com o crescimento linear 

adequado. 

Tabela 3. Distribuição do estado nutricional, segundo a classificação do percentual de gordura 

de adolescentes escolares do município de Lagarto/SE, 2016.  

 

* Teste Exato de Fisher 

 

Os dados expostos na Tabela 3 confirmam que há uma diferença significativa (p= 0,01) entre 

o estado nutricional e o percentual de gordura na população analisada.  É possível observar 

que 10,91% e 7,27% dos indivíduos eutróficos apresentaram percentuais de gordura alto e 

 

Percentual de gordura 

    

Baixo 5       11,36 1       9,09 6         10,9 0    0,13  

Ótimo 28     63,63  7       63,6 35        63,63  

Alto 8       18,18 0       0 8          29,09  

Muito alto 3       6,81 3       27,27 6          10,90  

ESTADO 

NUTRICIONAL 

PERCENTUAL DE GORDURA 

 Baixo 

n        % 

Ótimo 

n        % 

Alto 

n         % 

Muito alto 

  n         % 

Total                n       

%     p* 

Magreza acentuada 1     1,81 0         0 0          0    0         0 1      1,81  0,01 

Magreza  0        0 0         0 0          0    0          0 0       0 

Eutrofia  5     9,09 34  61,81  6   10,90    4     7,27 49     89,09 

Obesidade  0        0 1      1,81  2     3,63    1     1,81 4       7,27 

Obesidade grave  0        0 0           0  0        0    1     1,81 1       1,81 
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muito alto respectivamente. Apenas 3,63% e 3,62% dos indivíduos com excesso de peso 

apresentaram percentual de gordura alto e muito alto, respectivamente. 

 

DISCUSSÃO 
 

A maioria dos adolescentes foi classificado como eutrófica pelo IMC/I e com uma estatura 

adequada para idade pelo indicador E/I, quanto a composição corporal prevaleceu o nível 

considerado “ótimo” de gordura corporal. A associação entre o estado nutricional e a 

composição corporal mostrou que há associação significativa entre essas duas variáveis, no 

entanto alguns indivíduos eutróficos possuíam percentual de gordura considerado alto ou 

muito alto. 

 

A OMS desde 2000 define a obesidade não apenas como um excesso de tecido adiposo, mas 

sim, como um balanço energético positivo que gera ganho de peso e nesse contexto os 

adolescentes são um público alvo fácil de ser manipulado pois estão em um momento da vida 

em que buscam pela aceitação e o sentimento de pertencerem a um determinado grupo social, 

sendo extremamente influenciados pela indústria fonográfica, moda e ainda pelos reflexos de 

consumo alimentar do círculo familiar obesogênico, o que aumenta a propensão ao 

surgimento de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária (GONÇALVES et al, 2013).  

 

Esses agravos nutricionais geram repercussão a longo prazo e dificultam a reversão do 

quadro, Billington & Levine (2000), estimam que mais de 60% dos adolescentes que 

possuírem sobrepeso ou obesidade se tornarão adultos com níveis elevados de gordura 

corporal e  que esta alteração do estado nutricional eleva a probabilidade de alterações 

metabólicas com o  desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, gerando 

diminuição significativa da qualidade de vida e colaborando para o surgimento de agravos 

secundários (OMS, 2000; CARNEIRO et al, 2000).  

 

No estudo realizado por Campos, Leite e Almeida (2007) após a análise do estado nutricional 

de 1000 estudantes escolares de Fortaleza, foi exposto que a prevalência de 

obesidade/sobrepeso atingia cerca de 19% dos indivíduos. Abrantes; Lamounier e Colosimo 

(2002) encontraram uma prevalência 20% de sobrepeso e 11,4% de obesidade em 

adolescentes na região Nordeste. Vários estudos mostram uma concordância sobre a 

prevalência de sobrepeso e obesidade em todas as regiões do país, a exemplo do estudo de 
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Barbiero et al (2008) realizado na região Sul, onde ficou evidenciado o excesso de peso em 

27,6% dos adolescentes participantes e os achados obtidos por Monteiro, Aerts e Zart (2010) 

onde foram analisados 2006 estudantes e 33,7% dos investigados foram diagnosticados com 

estado nutricional sobrepeso e 7,9% com obesidade.  

 

As repercussões metabólicas incluem hiperglicemia, hipertensão arterial, resistência 

insulínica, apnéia do sono e ainda dificuldade de aprendizado (LAVRADOR et al, 2010; 

OZELAME & SILVA; 2009, PITREZ et al, 2013). Em sua revisão bibliográfica Júnior 

(2007) evidencia que a transição nutricional e a prevalência de altos índices de IMC se 

correlacionam diretamente com o alto risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

além dos prejuízos causados nos âmbitos físico, psicossocial e comportamental. 

 

Foi observado que boa parte (39,99%) dos indivíduos apresentaram percentual de gordura 

elevado. Nesse contexto a avaliação da composição corporal se torna um critério 

indispensável para a adequada avaliação do estado nutricional de adolescentes, visto que 

embora o IMC/I seja o método mais amplamente utilizado a sua interpretação não faz 

distinção dos componentes corporais, podendo por vezes fornecer um resultado subestimado. 

Os resultados quanto ao estado nutricional e à composição corporal de adolescentes de 

estudos exploratórios podem ser influenciados por diferentes métodos empregados nas 

avaliações e os vieses particulares de cada pesquisa como, faixa etária e região demográfica 

onde os dados foram coletados. 

 

Os achados acerca do percentual de gordura do presente estudo identificaram que há 

associação estatística (p= 0,01) entre o estado nutricional e o percentual de gordura. Estudos 

de revisão consideraram a utilização das dobras cutâneas como um método sensível e 

concordante em resultados quando em comparação com outros métodos de avaliação, como 

por exemplo a densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA) (BUONANI et al, 2011, 

CUNHA, 2008; BOTH et al, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 

 

Uma pesquisa realizada em Erechim/RS por Avozani, Spinelli, Ceni (2012) com 11 alunos de 

uma escola estadual utilizando o somatório das dobras cutâneas mostrou que 50% dos 

participantes de ambos os sexos tinham altas porcentagens de gordura corpórea. Resultados 

encontrados por Chiarelli, Ulbrich e Bertin (2011) em que foram analisados 10.993 

adolescentes expõe que 66,7% participantes do sexo masculino possuíam níveis acima dos 
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recomendados de gordura corporal, achados semelhantes aos discutidos por Vargas e Lobato 

(2007) que analisaram 2.229 adolescentes do sexo masculino, dos quais, aqueles que 

apresentavam sobrepeso apresentaram 28,5% de tecido adiposo e os que estavam com quadro 

de obesidade cursavam com o um percentual total de gordura de 31,6%. 

 

CONCLUSÃO 
 

O estado de Sergipe ainda carece de estudos que explorem o real estado nutricional dos 

adolescentes, os dados coletados nessa pesquisa são sinalizadores de que a maioria dos 

adolescentes escolares de Lagarto/SE atualmente encontram-se, de uma forma geral com bom 

estado nutricional geral e com níveis adequados de gordura. Porém percentual elevado de 

adiposidade corporal foi observado entre boa parte dos adolescentes avaliados. 

 

Ainda se fazem necessárias à aplicação de estudos que correlacionem o estado nutricional 

com o percentual de gordura corporal pois como exposto nos achados dessa pesquisa mesmo 

indivíduos que estavam em eutrofia possuíam índices de gordura corporal acima dos 

pressupostos. A dimensão da prevalência de excesso de peso em adolescentes é um dado 

alarmante e que exige o desenvolvimento de ações preventivas e resolutivas, incluindo 

educação nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

REFERÊNCIAS 
 

AVOZANI, Patrícia; SPINELLI, Roseane Baggio; MELO, Giovana Cristina. Avaliação 

nutricional de adolescentes de escolas públicas de Erechim. RS. Perspectiva, Erechim, v. 

133, n. 36, p.17-29, mar. 2012. Disponível em: 

<http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/133_247.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017. 

 

Barbiero SM, Pellanda LC, Cesa CC, Campagnolo P, Beltrami F, Abrantes CC. Overweight, 

obesity and other risk factors for IDH in Brazilian schoolchildren. Public Health Nutrition, 

2008; 12(5), 710-715.  

 

Billington, C. J., & Levine, A. S. Overweight, obesity, and health risk. Archives of Internal 

Medicine, v.160, n. 7, p 898-904. 2000 

BOTH, Diego R. et al. Uso de diferentes equações para identificação e classificação da 

gordura corporal de crianças e adolescentes. Revista de Salud Pública, Bogotá, v. 16, n. 3, 

p.431-442, jun. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v16n3/v16n3a09.pdf>. Acesso em: 19 Mai. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Brasília, 2006. Cadernos de atenção básica, n. 12. Série A. Normas e Manuais 

Técnicos. 

 

BUONANI, Camila et al. Desempenho de diferentes equações antropométricas na predição de 

gordura corporal excessiva em crianças e adolescentes. Revista de Nutrição, Campinas, v. 

24, n. 1, p.41-50, jan./fev. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732011000100004>. 

Acesso em: 15 Mai. 2017.  

 

CAMPOS, Lício de Albuquerque; LEITE, Álvaro Jorge Madeiro; ALMEIDA, Paulo Cesar 

de. Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares do município de 

Fortaleza, Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 7, n. 2, p.183-

190, abr./jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v7n2/09.pdf>. Acesso 

em: 21 Mai. 2017. 

 

CARNEIRO, João R.i. et al. Obesidade na adolescência: fator de risco para complicações 

clínico-metabólicas. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, [s.l.], v. 44, 

n. 5, p.390-396, out. 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302000000500005>. 

Acesso em: 21 Mai. 2017 

 

CHIARELLI, Graciella; ULBRICH, Anderson Zampier; BERTIN, Renata Labronici. 

Composição corporal e consumo alimentar de adolescentes da rede pública de ensino de 

Blumenau (Brasil). Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 

[s.l.], v. 13, n. 4, p.265-270, 4 ago. 2011. 

 

CUNHA, Sara Isabel de Olim Andrade. Avaliação da Percentagem de massa gorda numa 

população pediátrica: comparação entre os métodos DXA e antropometria. 2008. 46 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação Física, Universidade da Madeira, Funchal, 2008. 

Cap. 1. Disponível em: 



10 
 

<http://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/222/1/MestradoSaraCunha.pdf>. Acesso em: 21 

Mai. 2017. 

 

FERREIRA, Ana Paula Araújo et al. Composição e percepção corporal de adolescentes de 

escolas públicas. Motricidade, [s.l.], v. 9, n. 3, p.19-29, 30 set. 2013. Desafio Singular, Lda. 

http://dx.doi.org/10.6063/motricidade.9(3).201. 

 

FREITAS JÚNIOR, Ismael Forte. Sobrepeso e obedidade em crianças e adolescentes 

brasileiros. Saluvista, [s.l.], v. 26, n. 2, p.229-256, maio 2010. 

GONÇALVES, Juliana de Abreu et al. Transtornos alimentares na infância e adolescência. 

Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 1, n. 31, p.96-103, 14 maio 2013. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/rpp/v31n1/17.pdf>. Acesso em: 15 Abr. 2017. 

 

LAMOUNIER, Joel Alves; ABRANTES, Marcelo Militão.Prevalência de sobrepeso e 

obesidade na adolescência no Brasil. Revista Médica de Minas Gerais, Minas Gerais, v. 4, 

n. 13, p.275-284, ago. 09. Disponível em: 

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1809.pdf>. Acesso em: 22 Mai. 

2017. 

 

LEVY, Renata Bertazzi et al. Consumo e comportamento alimentar entre adolescentes 

brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). Ciência & Saúde. [S.I], v. 15, 

n. 2, p.3085-3097. Maio 2009. 

 

JACKSON AS, Pollock ML. Pratical assessment of body composition. The Physician and 

sport medicine [S.I], v.13, p 256-262. 1985 

 

LAVRADOR, Maria Silvia Ferrari et al. Riscos cardiovasculares em adolescentes com 

diferentes graus de obesidade. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s.l.], v. 96, n. 3, p.205-

211, mar. 2011. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0066-

782x2010005000166. 

 

MENESES, Celise; OCAMPOS, Denise Leite; TOLEDO, Tatiane Bertoni de. Estagiamento 

de Tanner: um estudo de confiabilidade entre o referido e o observado. Revista Adolescência 

e Saúde, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p.54-56, jul./set. 2008. Disponível em: 

<http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=52#>. Acesso em:  18 Mai. 

2017. 

 

OZELAME, Silvia Salete; SILVA, Maria Sebastiana. Fatores de risco para doenças 

cardiovasculares em adolescentes obesos em três distritos sanitários de Goiânia. Pensar A 

Prática, [s.l.], v. 12, n. 1, p.10-16, abr. 2009. 

 

PITREZ FILHO, Manoel Soares et al. Fatores de risco cardiovasculares, metabólicos e 

inflamatórios e suas relações com a obesidade em crianças e adolescentes: aspectos clínicos e 

terapêuticos. Boletim Científico de Pediatria. Rio Grande do Sul, p. 41-46. ago. 2013. 

 

SÃO PAULO. Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde- 

Codepps. Secretaria da Saúde. Manual de atenção à saúde do adolescente. São Paulo: SMS, 

2006. 328 p. Disponível em: <http://www.tele.medicina.ufg.br/files/palestras-

material/Manual_do_Adolescente.pdf>. Acesso em: 19 Mai. 2017 

 



11 
 

SLAUGHTER, M.h. et al. Skinfold Equationsfor Estimation of Body Fatness in Children and 

Youth. Human Biology, Detroit, v. 60, n. 5, p.709-723, Oct. 1988. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/41464064?seq=1#page_scan_tab_contents>Acesso em: 09 Mai 

2017. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (São Paulo). Avaliação nutricional da 

criança e do adolescente: Manual de orientação. 2009. Disponível em: 

<http://www.sbp.com.br/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2017. 

 

TANNER, J.M. Growth at adolescence. Blackwell Scientific Publications 2. ed. Oxford. 

1962. 

 

VARGAS, Vagner de Souza; LOBATO, Rubens Cário. Percentual de gordura total e 

distribuição de massa corporal magra e adiposa em adolescentes. Revista de Ciências da 

Saúde, Rio Grande, v. 19, n. 1, p.17-27, mai 2007. 

 

VITOLO, Maria Regina. Nutrição: Da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2008. 628 p. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. OBESITY: PREVENTING AND MANAGING 

THE GLOBAL EPIDEMIC. Geneva: WHO, 2000. 253 p. Disponível em: 

<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4997:relatorio-

da-comissao-pelo-fim-da-obesidade-infantil-busca-reverter-aumento-de-sobrepeso-e-

obesidade&Itemid=821>. Acesso em: 05 Mai. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – DNUT 
 

Pesquisa: Avaliação da composição corporal de adolescentes escolares no município de 

Lagarto/SE. 

Orientador:  Aluna: Sacha Kauany da Silva Freitas 

                      Prof. Veruska Moreira Queiroz 

 

Senhores Pais, ou responsáveis, 

Nós somos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe e estamos fazendo uma 

pesquisa para avaliar a prevalência do excesso de peso e obesidade em adolescentes escolares 

entre 10 a 19 anos e 11 meses incompletos. A obesidade e sobrepeso é uma epidemia mundial 

que aumenta as chances de se tornar também um adulto com sobrepeso ou obesidade. 

Objetivo: Nosso objetivo é avaliar a porcentagem de massa muscular e tecido adiposo, a fim 

de avaliar a composição corporal desses adolescentes. 

Avaliação: Se (a) senhor (a) concordar faremos a medição do peso, altura, circunferência da 

cintura, dobras cutâneas e aplicaremos um questionário de auto avaliação quanto ao estágio de 

maturação sexual. Os procedimentos oferecem o mínimo de desconforto ou constrangimento, 

mas não são perigosos. É assegurada a desistência de participação da pesquisa a qualquer 

momento que o indivíduo desejar. 

Os dados serão aferidos por estudantes do curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Sergipe – Campus Lagarto devidamente treinados e padronizados, fica também assegurada o 

total sigilo e confidência acerca das informações coletadas sendo estas utilizadas apenas para 

este estudo. 

Aqueles adolescentes que forem identificados com sobrepeso, obesidade ou algum estado 

nutricional desfavorável será encaminhado para atendimento ambulatorial no Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe de forma totalmente gratuita para 

tratamento e acompanhamento. 
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Convidamos a vossa senhoria para sua participação no estudo. Se o (a) senhor (a) não quiser 

participar seu (a) filho (a) não será incluído na pesquisa e não será discriminado na escola. 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a pesquisadora e aluna Sacha Kauany da Silva 

Freitas (Tel: 998531230) ou no dia em que os pesquisadores estiverem na escola. Desde já 

agradecemos a sua participação. 

 

 

 

__________________________________________________ 

    Sacha Kauany da Silva Freitas 

Discente do curso de Nutrição- UFS/Lagarto 

 

___________________________________________________ 

Veruska Moreira Queiroz 

Orientadora 
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APÊNDICE B  -  FICHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – DNUT 

 

FICHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Nome do aluno: ______________________________ 

Escola: _____________________________________   Série: ___ 

Data de nascimento: __________________________   Idade: ___                                    

Raça: __________ 

Sexo: ___  

Peso 1: _________    Peso 2:  _________ Peso 3:  _________ 

Peso médio: ____________ 

Altura1: _________    Altura 2: _________    Altura3: _________                                

 Altura média: _________                                                        

Dobra cutânea Triciptal 1: ______   

Dobra cutânea Triciptal 2: ______ 

Dobra cutânea Triciptal 3: ______                                          Média: _______ 

Diagnóstico: __________ 

Dobra cutânea subescapular 1: ____ 

Dobra cutânea subescapular 2_____ 

Dobra cutânea subescapular 3: ______ 

Média: ______ 

Diagnóstico: __________ 

IMC: ______ Kg/m2           

Diagnóstico: ______________________ 
AVALIADOR: ___________________________________________ 
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ANEXO A  

QUADRO DE AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO SEXUAL 
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ANEXO B 

 

1. NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA EM NUTRIÇÃO E VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE 

Os trabalhos devem ser apresentados em formato eletrônico, em arquivo .DOC ou 
.DOCX. 
O artigo deve ter no máximo 25 páginas e seguir esta formatação: 

 Tamanho de página: A4 
 Fonte: Times New Roman 
 Tamanho dos títulos: 18 negrito 
 Tamanho dos subtítulos: 14 negrito 
 Tamanho do corpo do texto: 12 normal 
 Espaçamento entre linhas: 1,5 
 Páginas numeradas. 
 Itálico para palavras estrangeiras, palavras em destaque, e títulos de livros 

mencionados no corpo do artigo. 
 Citações com mais de 3 linhas: tamanho 10 com recuo de 4cm da margem 

esquerda. 
 Notas de rodapé deverão vir numeradas e incluídas no final do trabalho. 
 Tabelas e figuras: limitadas a 5, devem vir no corpo do artigo, mas também 

poderão ser solicitadas em arquivos separados, caso a editoria julgue 
necessário. 

A primeira página do trabalho deve conter somente: 
 Título do trabalho em português e inglês. 
 Nome completo dos autores. 
 E-mail, telefone e endereço domiciliar dos autores. 
 Afiliação dos autores (instituição e departamento, cidade, estado, país). 
 Referência curricular resumida (máximo de 2 linhas por autor). 
 Endereço (URL) do Currículo Lattes dos autores. 
 Notificação de patrocínios, subsídios, apoios ou conflitos de interesse, caso 

necessário. 
A segunda página deve conter somente: 

 Título do trabalho em português e inglês; 
 Resumo em português com até 200 palavras; 
 Resumo em inglês (abstract) com até 200 palavras; 
 Palavras-chave (de três a seis), de preferência contempladas pelo DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde); 
 Palavras-chave em inglês (keywords); 
 Observação: Artigos com erros de tradução no abstract serão devolvidos ao 

autor até a correção dos mesmos. 
A terceira página em diante deve conter o artigo propriamente dito. Sua estrutura 
deve apresentar: 

 Introdução (incluindo objetivos e justificativa) 
 Metodologia 
 Resultados e Discussão 
 Conclusão 
 Notas de final de texto 

http://decs.bvs.br/
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 Referências 
 Apêndices e anexos (se houver) 

6. Normas para citações e referências 
As citações e referências devem seguir a ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, especificamente a NBR 10520 (para apresentação de citações) e a NBR 
6023 (para elaboração de referências). 
As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema AUTOR-DATA de chamada. 
Trabalhos submetidos fora dessas normas, ou que não contenham todas as devidas 
referências, serão devolvidos ao autor. 

 

http://www.revistanutrivisa.com.br/wp-content/uploads/2014/02/nbr-10520-de-2002.pdf
http://www.revistanutrivisa.com.br/wp-content/uploads/2014/02/nbr-6023-de-2002.pdf
http://www.revistanutrivisa.com.br/wp-content/uploads/2014/02/nbr-6023-de-2002.pdf

