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RESUMO 
 
 

O IMC (Índice de Massa Corporal) foi desenvolvido por Lambert Quétet no final do século XIX, 
com finalidade de avaliar se o indivíduo está com peso ideal, relacionando o seu peso e sua 
altura. Este índice é reconhecido pela OMS (Organização Mundial da Saúde), porém apenas 
como identificador subjetivo, pois não leva em consideração o aumento da massa magra do 
individuo. Ele foi desenvolvido para servir de padrão apenas para adultos, mas levando em 
consideração o período de formação corporal e desenvolvimento das crianças, alguns 
cientistas desenvolveram o IMC por idade. O cálculo utilizado para o IMC por idade obedece a 
critérios específicos, pois relaciona, além das variáveis altura e peso, a idade do individuo e o 
estágio de maturação sexual. O objetivo da pesquisa é identificar qual é o IMC de estudantes 
inseridos na escola pública. O estudo, a se relatar, foi desenvolvido com alunos da rede pública 
de ensino, sendo realizado em uma escola estadual do município de Pindamonhangaba. Ao 
total, foram analisados 40 indivíduos na faixa etária de 13 a 18 anos, sendo 25 indivíduos do 
sexo masculino e 15 indivíduos do sexo feminino. O cálculo utilizado foi o IMC por idade, 
especialmente feito para crianças ou jovens de 5 a 19 anos, cuja base do cálculo é a mesma 
da fórmula do IMC tradicional para adultos: peso/altura², isto é, divide-se o peso (em 
quilogramas) pela altura (em centímetros) ao quadrado, porém seu resultado é analisado a 
partir da curva de crescimento elaborada pela OMS de acordo com o sexo do indivíduo e sua 
idade detalhada por anos, meses, semanas e dias. O resultado é analisado na curva por meio 
de um percentil, em que, caso o resultado do IMC indique percentil < 3, o individuo é 
considerado abaixo do peso, se o percentil estiver &#8805; 3 e < 85, considera-se que o 
individuo está com o peso adequado, se o percentil resultar em um valor &#8805; 85 e < 97, o 
indivíduo está com sobrepeso e, se o percentil indicar um valor &#8805; 97, o individuo pode 
ser considerado obeso. Obtiveram-se os seguintes resultados do sexo feminino: dois indivíduos 
abaixo do peso; oito indivíduos com o peso adequado; e cinco indivíduos com sobrepeso. Já, 
dentre os indivíduos do sexo masculino, os resultados obtidos foram: dois indivíduos abaixo do 
peso; 21 indivíduos com o peso adequado; um indivíduo com sobrepeso; e um indivíduo com 
índice de obesidade. Percebe-se, por meio da análise dos resultados, que a irregularidade do 
IMC dos indivíduos do sexo feminino é maior, pois quase metade dos indivíduos deste sexo 
está fora do peso adequado. No sexo masculino, a irregularidade é um pouco menor, pois a 
maior parte dos indivíduos se encontra com o peso adequado. Nota-se, por meio deste estudo, 
que, mesmo com uma coleta sucinta, existe uma taxa considerável de irregularidade no Índice 
de Massa Corporal dentre os estudantes inseridos na escola em questão. Com tudo, norteia-se 
sobre um possível problema de saúde coletiva que pode estar ocorrendo dentro da rede 
pública de ensino. 


