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Resumo: 
INTRODUÇÃO: O excesso de peso em crianças e adolescentes é forte precursor da obesidade 
na vida adulta e das doenças a ela associada. Na avaliação antropométrica da composição 
corporal em crianças e adolescentes recomenda-se, além do cálculo do IMC, o uso de 
estimativas de gordura corporal, como as medidas de dobras cutâneas.OBJETIVOS: Verificar a 
correlação do IMC com o somatório das dobras cutâneas tricipital, bicipital, supra-ilíaca e 
subescapular e também com o somatório das dobras cutâneas tricipital e subescapular de 
escolares do município de Juiz de Fora, MG. METODOLOGIA:Trata-se de um estudo transversal 
realizado com estudantes de 7 a 14 anos de escolas públicas e privadas de JF/MG. Foram 
selecionados 296 alunos por processo aleatório simples e estratificados de acordo com sexo, 
idade e proporção em cada escola. Os estudantes foram avaliados medindo-se peso, estatura, 
dobras cutâneas tricipital, bicipital, supra-ilíaca e subescapular em triplicata. Para as análises 
estatísticas, utilizou-se o softwareSPSS. RESULTADOS: A amostra foi composta por 47,3% 
meninos e 52,7% meninas, com média de 10,8+2,2 anos. A distribuição da faixa etária foi 
semelhante entre os gêneros (x²=0,36). Na avaliação antropométrica, detectamos que 20,3% 
apresentam sobrepeso e 12% obesidade. Observamos correlação significativa entre o IMC e o 
somatório das quatro dobras cutâneas (r=0,85 e p<0,01) e também entre o IMC e o 
somatório das dobras tricipital e subescapular (r=0,84 e p<0,01). CONCLUSÃO: Através deste 
estudo verificamos que houve relação entre o IMC elevado e o somatório das dobras cutâneas 
das crianças e adolescentes. Apoio: CNPq, FAPEMIG, UFJF. 
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