
 

Escola Secundária Manuel Arriaga 
Ano letivo 2013/2014 

Departamento de Educação Física 
 

 
Valores do índice de massa corporal dos alunos da ESMA  

 
O índice de massa corporal (IMC) é um indicador usualmente utilizado para aferir o estatuto 
ponderal dos indivíduos, isto é, para perceber se um individuo tem o peso adequado para a 
sua altura, idade e sexo, ou se tem excesso de peso.  
O valor do IMC é fácil e muito barato de obter, quando comparado com outros métodos de 
aferição do estatuto ponderal ou da composição corporal.  
O IMC tem relevância quando falamos de Atividade Física, de Aptidão Física, de Educação 
Física e de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Aptidão Física é a capacidade 
para realizar trabalho muscular de forma satisfatória. A aptidão Física é operacionalizada em 
duas vertentes, uma relacionada com o rendimento desportivo e outra associada à saúde.  
As quatro componentes da Aptidão Física associada à Saúde usualmente avaliadas são a 
Flexibilidade, a Força, a Resistência cardiorrespiratória e a Composição Corporal- 
percentagem de gordura corporal. Quando não existem meios de medir a percentagem de 
gordura no corpo é frequente recorrer ao IMC. 
Nesta escola a preocupação com a saúde dos alunos tem estado presente a vários níveis. No 

que diz respeito ao estatuto ponderal dos 
alunos, o departamento de Educação 
Física tem realizado um trabalho 
consistente, desde 2006/2007, de 
diagnóstico da situação.  
No presente ano letivo tal voltou a 
acontecer. Os docentes do departamento 
mediram e pesaram 878 alunos, ou seja, a 
grande maioria de alunos que frequentam 
as aulas de Educação Física.  
Tal como se mostra no gráfico à esquerda, 
não se constatam alterações significativas 
no estatuto ponderal dos alunos, avaliado 
de acordo com os valores de corte 
estabelecidos por Cole et al (20001).  
 

 
Contudo, neste ano verificou-se pela 
primeira vez que a percentagem de rapazes 
com excesso de peso superou a percentagem 
das raparigas. Tal pode ser constatado no 
gráfico da direita.  
Este é um indicador algo surpreendente, que 
poderá ser melhor explicado quando se 
compararem estes resultados com os que 
estão a ser obtidos, através de questionário, 
sobre o nível de prática desportiva federada 
dos alunos desta escola. 
 
 

                                                 
1 Cole, T; Bellizzi, M; Flegal, K; Dietz, W (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide:a international survey. British Medical Journal, 320, 1240 – 1246 
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Analisando os dados do presente ano letivo verifica-se que o sobrepeso nos rapazes é muito 

elevado entre os que têm 12 anos 
ou menos (quadro da esquerda). 
Por outro lado, nota-se que o 
nível global de sobrepeso é mais 
reduzido entre os alunos com 13 
a 16 anos de idade. 
 
Quando falamos em sobrepeso, 
referimo-nos a alunos que 
apresentam excesso de peso e 
obesidade. Nos 878 desta escola 
que foram submetidos a esta 
aferição, menos de 80 alunos 
revelam obesidade, e destes, 
menos de 20 parecem evidenciar 

maior risco, pois estão pelo menos 5 pontos acima do valor de corte de obesidade. 
 
Nos Adultos, um individuo tem obesidade de nível I se o seu IMC for ≥ 30 kg/m2, tem 
obesidade de nível II se o seu IMC for ≥ 35 kg/m2, e tem obesidade de nível III, também 
designada obesidade mórbida (claramente associada a vários factores de riscos para saúde) se 
o seu IMC for ≥ 40 kg/m2. 
 
Considerando a saúde dos nossos alunos, é importante a aplicação na escola de medidas que 
contribuam para que os alunos em risco desenvolvam hábitos de vida saudável, que incluem a 
prática regular e consistente de atividade física de intensidade pelo menos moderada (1 hora, 
5 dias por semana). Para isso é importante a motivação dos alunos, o compromisso da família, 
a ação do sistema de saúde e a atuação a escola, através dos docentes de Educação Física. 
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