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RESUMO

Os indicadores de composição corporal de crianças e adolescentes são fatores relevan-

tes para o desenvolvimento e como indicadores de  saúde e bem estar. O objetivo do es-

tudo foi avaliar a composição corporal de crianças e jovens com deficiência devidamente 

matriculados e frequentando o ensino regular. Participaram da pesquisa 40 indivíduos 

entre 7 a 19 anos de idade, selecionados intencionalmente em uma escola inclusiva. A 

composição corporal foi avaliada mediante a mensuração da massa corporal, estatura 

e cálculo do índice de massa corporal, assim como a avaliação das dobras cutâneas tri-

cipital e subescapular. Os resultados mostraram que 32.5% dos sujeitos avaliados apre-

sentaram sobrepeso e 10%, obesidade. Quanto à classificação do percentual de gordura, 

25% foram classificados como “alto percentual” e 10% como percentual “moderadamen-

te alto”. Conclui-se que as crianças e adolescentes com deficiência podem apresentar 

prevalência de sobrepeso e obesidade, mesmo tendo sua atividade física aumentada em 

função das aulas de Educação Física escolar.

Correspondência: Angela Teresinha Zuchetto. Programa AMA – Atividade Motora Adaptada, 
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Assessment of body composition 

in children and adolescents with disabilities

ABSTRACT

The indicators of body composition in children and adolescents are rel-

evant factors for the development and indicators of health and wellness. 

The aim of the study was to assess the body composition of children and 

youth with disabilities duly enrolled and attending regular school. Forty 

individuals between 7-19 years participated in the survey intentional-

ly selected in an inclusive school. Body composition was assessed by 

measuring body weight, height and calculating the Body Mass Index, as 

well as the evaluation of triceps and sub scapular skin folds. The results 

showed that 32.5% of evaluated subjects were overweight and 10% 

obese. Regarding the classification of the percentage of fat, 25% were 

classified as “high percentage” and 10% as “moderately high”. It was 

concluded that children and adolescents with disabilities may present 

prevalence of overweight and obesity, even with its increased depending 

on the school physical education physical activity.
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INTRODUÇÃO

A obesidade infantil tem alcançando proporções epidêmicas em todo o mundo, contribuin-

do para o aumento da obesidade em idade adulta e comorbidades durante a vida (1).

Os indicadores de composição corporal de crianças e adolescentes são fatores relevan-

tes para o desenvolvimento e também como indicadores de saúde e bem estar. Sabe-se 

que o sobrepeso e a obesidade na infância tem relação com risco de problemas cardiovas-

culares, diabetes tipo II, problemas ortopédicos, certos tipos de câncer, apneia do sono e 

irregularidades menstruais, contribuindo também para maior probabilidade de permane-

cerem nessa condição na idade adulta (2). 

Entre as pessoas com deficiência, a prevalência de obesidade e sobrepeso é relatada 

em uma taxa mais elevada do que para a população em geral, sendo maior prevalência de 

sobrepeso em jovens com síndrome de Down, mielomeningocele, deficiência visual, difi-

culdades de aprendizagem, déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e transtorno do es-

pectro autista (3, 4). Já os problemas de saúde relacionados à desnutrição são relatados ge-

ralmente em crianças com paralisia cerebral severa, devido às condições como disfunção 

motora oral, contraturas articulares temporomandibular, vômitos, refluxo gastroesofágico 

e refeições longas e cansativas (5, 6). 

Apesar da sabida importância das atividades físicas na composição corporal, as pessoas 

com deficiência experimentam várias barreiras para realizar atividades físicas regulares 
(7), podendo ter a educação física escolar como única oportunidade de pratica de atividade 

física e esportiva no seu dia a dia. Porém, embora muitas crianças e jovens com deficiência 

estejam matriculadas no ensino regular, estas podem não participar de maneira igualitária 

nas atividades, permanecendo mais tempo em atividades sedentárias quando comparados 

com seus pares sem deficiência (4). 

No Brasil ainda são escassas as literaturas que abordam a composição corporal de pes-

soas com deficiência. Dessa forma, visando contribuir com a qualidade de vida dessas pes-

soas e com a ampliação desse tema na literatura nacional, o presente estudo tem como 

objetivo verificar a composição corporal de crianças e adolescentes com deficiências que 

participam de aulas de educação física em uma escola inclusiva. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo realizada a partir da avaliação 

da composição corporal de crianças e jovens com deficiência devidamente matriculados e 

frequentando escola inclusiva. 

Foram avaliados 40 participantes entre 7 e 19 anos, sendo 26 do sexo masculino e 14 do 

feminino, distribuídos conforme a figura 1. 
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FIGURA 1 — Participantes distribuídos por deficiência e sexo.

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados intencionalmente em função da disponi-

bilidade da escola inclusiva e apresentaram diagnóstico de deficiência física, intelectual, 

auditiva, visual, TDAH, Transtorno do espectro autista, Síndrome de Alcoolismo Fetal e Es-

clerose Tuberosa. Todos participam das aulas de educação física duas vezes por semana, 

com 50 minutos de duração. 

Para a avaliação da composição corporal foram realizadas medidas antropométricas 

de massa corporal e estatura no ambiente escolar. Para a mensuração da massa corpo-

ral, os indivíduos que não permaneciam em posição ortostática foram suspensos pelo 

avaliador e em seguida foi calculada a diferença entre a massa corporal total e a massa 

do avaliador. Já a estatura foi mensurada em decúbito dorsal, com os pés firmados em 

uma parede. Com esses valores foi obtido o Índice de Massa Corporal dos sujeitos. Em 

complemento, foram utilizadas as dobras cutâneas triciptal (TR) e subescapular (SE), 

obtidas no lado direito do corpo resultado da média de três mensurações. Os resultados 

foram interpretados isoladamente e pelo somatório da espessura dessas duas dobras 

( EDC), expressos em milímetros (mm). A gordura corporal relativa (% Gordura) foi es-

timada por meio das equações propostas por Boileau et al. (8) e o padrão de distribuição 

da gordura corporal (DGC) foi determinado mediante a relação entre as espessuras das 

dobras cutâneas de tronco (SE) e de membros (TR). Os valores de massa corporal magra 

(MCM) foram determinados pela simples subtração entre a massa corporal e a quanti-

dade de gordura absoluta. A partir dos valores de % Gordura, a amostra foi classificada, 

de acordo com as categorias de adiposidade propostas por Lohman(9), partindo de “muito 

baixo”, para “baixo”, “ótimo”, “moderadamente alto”, “alta” e “muito alta”, podendo ser 

constatada em milímetros ou em percentual de gordura.

Os valores obtidos foram comparados com as de referência para crianças de 5 a 19 

anos de idade proposta pela Organização Mundial de Saúde (10). Utilizou-se os escores-z 

da relação do Índice de Massa Corporal (IMC) para a idade em meses, cujas medidas 

de referência são as mais recomendadas para avaliação do excesso de peso em crianças 

nessas faixas etárias (10).

Os dados foram tabulados e analisados descritivamente no Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 15.0. Para descrição dos dados foram utilizadas as médias, desvio 

padrão e distribuição de frequência. 

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética 911/10 da Universidade Federal de Santa 

Catarina e os responsáveis pelas crianças e adolescentes assinaram o termo de consenti-

mento livre e esclarecido.

RESULTADOS

Os valores médios e desvios padrões das medidas antropométricas são apresentados nas 

tabelas 1 e 2.
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TABELA 1 — Média e desvio padrão da idade em anos, massa corporal, 

estatura e IMC distribuídas por faixa etária e por tipo de deficiência.

DEFICIÊNCIA N
IDADE 

(M±DP)

MASSA CORPORAL 

(KG)

(M±DP)

ESTATURA 

(METROS)

(M±DP)

IMC

(KG/M2)

(M±DP)

FAIXA 

ETÁRIA 

(7 A 10 

ANOS)

DF 7 8,00 ± 1,41 25,96 ± 9,34 1,23 ± 0,16 16,76 ± 4,05

DI 3 8,67 ± 1,53 32,43 ± 2,37 1,33 ± 0,06 18,46 ± 2,61

DA 5 8,80 ± 1,09 27,30 ± 3,42 1,29 ± 0,05 16,42 ± 2,49

OUTROS 5 7,80 ± 0,84 31,58 ± 14,75 1,29 ± 0,11 18,34 ± 5,76

TOTAL 20 8,25 ± 1,21 28,67 ± 9,17 1,28 ± 0,11 17,32 ± 3,87

FAIXA 

ETÁRIA

(11 A 19 

ANOS)

DF 5 15,40 ± 3,29 55,82 ± 21,44 1,53 ± 0,06 23,62 ± 8,17

DI 9 14, 89 ± 2,52 54,23 ± 15,56 1,59 ± 0,11 21,11 ± 4,82

DA 1 11,00 28,40 1,31 16,55

DV 2 16,00 ± 0,00 56,05 ± 21,71 1,65 ± 0,25 20,19 ± 1,92

OUTROS 3 17,00 ± 2,00 80,63 ± 19,33 1,75 ± 0,02 26,39 ± 6,69

TOTAL 20 15,25 ± 2,63 57,48 ± 19,95 1,59 ± 0,14 22,21 ± 5,89

TOTAL GERAL 40 11,75 ±4,08 43,08 ±21,16 1,44 ±0,20 19,77 ±5,51

LEGENDA: IMC: Índice de massa corporal; DF: Deficiência Física; DI: Deficiência 

Intelectual; DA: Deficiência auditiva; DV: Deficiência visual.

TABELA 2 — Média das espessuras da dobra cutânea triciptal (DCT) e subescapular 

(DCS), do Somatório das Dobras Cutâneas ( EDC), da gordura corporal relativa 

(% Gordura), da massa muscular magra (MCM) e da distribuição da gordura cor-

poral (DGC) distribuídas por faixa etária e por tipo de deficiência.

DEFI-

CIÊNCIA
N

DCT 

(MM)

(M±DP)

DCS 

(MM)

(M±DP)

$ EDC 

(MM)

(M±DP)

% GOR-

DURA

(M±DP)

MCM (KG)

(M±DP)

DGC (MM)

(M±DP)

FAIXA 

ETÁRIA 

(7 A 10 

ANOS)

DF 7 8,70 ± 3,95 6,74 ± 2,29 15,44 ± 6,16 14,48 ± 5,61 10,51 ± 5,72 0,82 ± 0,19

DI 3 15,43 ± 7,31 10,67 ± 4,51 26,10 ± 11,58 23,25 ± 9,92 6,33 ± 9,71 0,73 ± 0,14

DA 5 7,64 ± 1,35 6,96 ± 2,34 14,60 ± 3,34 14,84 ± 3,17 12,70 ± 3,52 0,91 ± 0,22

OUTROS 5 12,16 ± 8,36 9,86 ± 10,34 22,02 ± 18,67 17,56 ± 9,71 9,56 ± 6,84 0,71 ± 0,21

TOTAL 20 10,31 ± 5,79 8,17 ± 5,51 18,47 ± 11,03 16,66 ± 7,21 10,19 ± 6,07 0,80 ± 0,20

FAIXA 

ETÁRIA

(11 A 19 

ANOS)

DF 5 9,44 ± 7,37 8,88 ± 7,39 18,32 ± 14,61 14,06 ± 10,32 37,50 ± 12,62 1,01 ± 0,38

DI 9 17,48 ± 7,24 15,11 ± 5,44 32,59 ± 12,44 25,53 ± 5,35 21,64 ± 6,68 0,88 ± 0,14

DA 1 4,60 4,00 8,60 7,32 19,80 0,87

DV 2 17,00 ± 2,82 11,65 ± 5,73 28,65 ± 8,56 23,49 ± 4,96 27,40 ± 13,15 0,67 ± 0,23

OUTROS 3 21,77 ± 11,81 12,90 ± 2,54 34,67 ± 14,29 25,34 ± 8,29 45,97 ± 8,97 0,72 ± 0,35

TOTAL 20 15,42±8,54 12,32±6,08 27,74±14,03 21,52±8,87 29,74±12,81 0,86±0,26

TOTAL GERAL 40 12,87±7,65 10,24±6,09 23,11±13,31 19,09±8,35 19,97±13,99 0,83±0,23

LEGENDA: DCT: Dobra cutânea triciptal; DCS: Dobra cutânea subescapular; EDC: 

Somatório das Dobras Cutâneas; % Gordura: Gordura corporal relativa; MCM: 

Massa muscular magra; DGC: distribuição da gordura corporal; DF: Deficiência 

Física; DI: Deficiência Intelectual; DA: Deficiência auditiva; DV: Deficiência visual.

Quanto à classificação da gordura corporal relativa (% Gordura), no geral verifica-se que 

25% (n=10) dos indivíduos apresentaram alto percentual de gordura, 10% (n=4) apresenta-

ram percentual moderadamente alto, 50% (n=20) apresentaram ótimo percentual e 15% (n=6) 

apresentaram baixo percentual de gordura corporal segundo a classificação. Observando a 

classificação da gordura corporal por faixa etária, verificou-se que o grupo dos indivíduos na 

faixa etária de 11 a 19 anos foi o que mais apresentou alto percentual de gordura (Figura 2).
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FIGURA 2 — Frequência da classificação do índice de adiposidade de acordo 

com a gordura corporal relativa entre os grupos de idade.

 

Em relação ao estado nutricional, no geral 2,5% (n=1) apresentou magreza, 55% (n=22) 

apresentaram eutrofia, 32,5% (n=13) apresentaram sobrepeso e 10% (n=4) apresentaram 

obesidade. Quando verificado por tipo de deficiência, observou-se maior frequência de so-

brepeso nos indivíduos com deficiência intelectual (50%), seguindo-se os indivíduos com 

deficiência auditiva (33,3%) (Figura 3).

FIGURA 3 — Classificação do estado nutricional por tipo de deficiência.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo verificar o estado nutricional e a composição cor-

poral de crianças e adolescentes com deficiências que participam de aulas de educação 

física em uma escola inclusiva. 

Observou-se no geral que, embora a maioria tenha apresentado eutrofia (55%), é im-

portante salientar que houve uma taxa de sobrepeso elevada (32,5%). A literatura aponta 

que o excesso de peso é um problema significativo de saúde entre crianças e adolescen-

tes com deficiência (4, 11, 12). Em populações selecionadas, alguns pesquisadores relataram 

uma maior prevalência de sobrepeso entre crianças e adolescentes com mielomeningo-

cele, paralisia cerebral, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down, distrofia muscular, 

lesão cerebral, deficiência visual, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

e transtornos do espectro do autismo (1, 4, 13-16).

Os dados encontrados referentes aos indivíduos com deficiência intelectual e os classi-

ficados com “outras deficiências” concordam com a literatura atual ao indicarem maiores 

valores antropométricos com prevalência de sobrepeso tanto na faixa etária de sete a dez 

anos quanto na faixa de onze a dezenove anos. Estudos preliminares apontam prevalência 

de obesidade variando de 7% a 21,9% (17-19), especialmente devido a altas taxas de compor-

tamento sedentário (20) como também a falta de conhecimento sobre comportamentos de 

vida saudável, limitadas escolhas nutricionais e baixos níveis de atividade física (4). 

Jovens com deficiência comumente apresentam um estilo de vida fisicamente inativo, po-

dendo acarretar em um baixo condicionamento aeróbico e níveis mais altos de sobrepeso 

quando comparados a seus pares sem deficiência (21). Além da baixa oportunidade de mo-

vimentos, pessoas com deficiência de caráter genético, como a síndrome de Down e a mie-

lomeningocele, apresentam predisposição e maior probabilidade de se tornarem obesas (22). 

Outros fatores que podem estar associados com a obesidade em jovens com defici-

ência são a maior taxa de pobreza relatada entre cuidadores (4) ou contrariamente uma 

super oferta de alimentos motivada por sentimentos de culpa, stress ou superproteção 

de pais ou cuidadores (22).

Estudos realizados em diversos países sobre o estado nutricional de crianças e jovens 

com deficiência encontraram percentuais significativos de obesidade. No estudo de Vélez 

et al (1) foi encontrado uma prevalência de 17% de crianças e jovens com obesidade/ obesi-

dade mórbida. Em Taiwan, Lin et al (23) encontraram 18% de jovens com deficiência na faixa 

de sobrepeso. Já em estudo realizado nos Estados Unidos (13) foram encontradas 29,7% de 

crianças com risco de sobrepeso e argumentaram que crianças com limitações no movi-

mento possuem maior probabilidade para risco de sobrepeso do que crianças típicas. 



Pessoas com deficiência estão mais propensas a serem obesas e fisicamente inativas 

em comparação com pessoas sem deficiência, possuindo dificuldade para participar em 

programas promotores de saúde, tais como atividade física regular, boa alimentação, ati-

vidades sociais, acesso regular a atendimento médico e exames preventivos e assim por 

diante em comparação com a população em geral (12). Ainda assim, no ambiente escolar 

devem ter garantida sua participação em todas as atividades. 

Porém, estas parecem não participar de maneira igualitária, permanecendo mais tempo 

em atividades sedentárias quando comparados com seus pares sem deficiência. Fatores es-

ses que podem ser causados pela indisponibilidade de equipamentos adaptados, pela dificul-

dade de percorrer os espaços dos jogos pelos que usam cadeiras de rodas e, às vezes, as tur-

mas apresentam número elevado de alunos, o que impede a adaptação desses indivíduos (4).

Durante a adolescência e juventude, as pessoas desenvolvem seus próprios estilos de 

vida e, portanto, incentivar essas pessoas a possuir estilos de vida saudáveis nessa faixa 

etária é importante para impedir condições secundárias e garantir a vida adulta saudável. 

Níveis suficientes de atividade física são importantes para a prevenção de doenças funcio-

nais, melhoria da aptidão aeróbica, redução da gordura corporal excessiva, independência, 

participação social e qualidade de vida (24, 25). 

Portanto, programas destinados a abordar especificamente a nutrição e atividade física 

em crianças com deficiência, voltados para a criança e seus acompanhantes, devem ser 

desenvolvidos, bem como pesquisas adicionais e implementação de intervenções eficazes 

para o controle de peso em crianças e jovens com e sem deficiência são amplamente ne-

cessários para reverter a epidemia global de obesidade infantil (1). 

CONCLUSÃO

A presente investigação demonstrou um elevado índice de sobrepeso e obesidade nas crian-

ças e adolescentes com deficiência, embora tais participem de atividades físicas em escola 

inclusiva. Esses dados indicam que mesmo que incluídos em aulas regulares de educação 

física, dente outros fatores possíveis, podem não receber a quantidade de exercícios físicos 

e orientação nutricional para a reversão do quadro de prevalência de obesidade e sobrepeso. 

É importante que o profissional de educação física e outros profissionais da saúde estejam 

cientes das dificuldades e possibilidades que esses alunos possuem, contribuindo para o seu 

desenvolvimento saudável, a fim de que possuam melhor qualidade de vida.
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RESUMO

Os objetivos deste texto são apresentar e discutir as características, os modos de produ-

ção e as contribuições da exposição ‘O Esporte na Literatura Infantil’ em relação à prática 

pedagógica da Educação Física. Este texto, realizado por meio de um relato de experiência, 

empregou a técnica de registro fotográfico. A exposição, que ocorreu nos meses de agosto 

e dezembro de 2013 em duas instituições públicas de ensino no Brasil, utilizou uma gama 

de materiais e recursos didáticos, além de mais de 100 obras de literatura infantil com 

temática relacionada à Educação Física e ao Esporte. O público participante foi, em sua 

maioria, de alunos do ensino fundamental e médio, ainda contando com bolsistas de pré-

-iniciação científica, professores e pais/ responsáveis dos alunos.
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