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O excesso de gordura corporal é fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis,
como as cardiovasculares, o diabetes e a hipertensão arterial. Objetivo analisar o IMC e sua relação com o
percentual de gordura de escolares de 6 a 12 anos da Região Metropolitana do Cariri. Pesquisa de caráter
descritivo, onde foram avaliados escolares da rede pública e privada de ensino da Região Metropolitana do
Cariri. A amostra foi constituída por 2.137 escolares com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos. Foram
estudadas as variáveis antropométricas: peso, altura e as dobras de adiposidade subcutâneas. O cálculo do IMC
foi efetuado com base nos valores de corte proposto por Cole et al., (2000), o percentual de gordura foi
estimado com base na equação de Slaugther (1988). Conforme os resultados para o cálculo do IMC, os alunos
da escola privada do sexo masculino, nas idades de 6 a 12 anos apresentaram médias oscilando entre 17,5 e
23,6cm respectivamente e no percentual de gorduras a média oscilou entre 17,9 e 23,4, para o sexo feminino a
média do IMC variou entre 18,0 e 23,4cm. Relativamente ao percentual de gordura foram encontrados valores
médios entre 21,6 a 24,0 nos escolares da rede privada. Quanto à escola pública para o sexo masculino
apresentaram valores médios de IMC variando entre 16,5 e 19,7 e percentual de gordura oscilando entre 12,0
e 20,3. Quanto ao feminino a média do IMC variou entre 16,5 e 17,9 e médias de percentual de gorduras entre
17,5 e 20,9 respectivamente. No que se refere ao comparativo entre os sexos, o gênero feminino apresentou a
média de IMC e percentual de gordura ligeiramente acima dos valores médios masculino, quanto à gestão, os
escolares da gestão privada apresentaram valores médios mais elevados do que os escolares da pública.
Conclui-se que as crianças caririenses apresentaram elevados valores de adiposidade corporal em relação à
idade, sendo ainda mais preocupante em escolares da rede privada.
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