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RESUMO

Introdução: A antropometria epigenética é utilizada para acompanhar o desenvolvimento de

crianças, respeitando os possíveis fatores ambientais que possam vir a influenciar as

características determináveis da morfologia humana. Objetivo: O presente estudo teve o

propósito de determinar as relações antropoepigenética de crianças do Nordeste.

Metodologia: Estudo transversal realizado com 66 crianças com = 9,7 0,7 anos, de uma𝑋 ±

escola de Aracaju. Através do protocolo do ISAK foram avaliadas as seguintes dimensões

corporais: estatura, massa corporal, envergadura e altura tronco cefálica. À partir dessas

medidas estabeleceram-se as relações antropométricas epigenéticas. Resultados:

Obtiveram-se os seguintes índices: Relação Envergadura-Estatura = 1,01; Relação𝑋

Comprimento de perna/estatura = 0,49; Relação Altura Tronco-Cefálica/Estatura = 0,50;𝑋 𝑋

Índice de Massa Corporal = 19,9. Conclusão: O estudo permite inferir quais serão as𝑋

medidas desejáveis para a prática esportiva e laboral do grupo estudado, quando na fase

adulta, pois espera-se que as relações antropométricas epigenéticas se mantenham constantes

na transição da infância para a fase adulta.
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INTRODUÇÃO

A antropometria tem sido apontada como o parâmetro mais indicado para avaliar o estado

nutricional e o desenvolvimento morfológico coletivo. A avaliação morfonutricional coletiva

de adolescentes possui uma dinâmica muito peculiar por se tratar de um momento de intensas

mudanças fisiológicas e psicossociais, diretamente associadas à dinâmica nutricional deste

grupo. (GOMES; ANJOS; VASCONCELLOS, 2010).
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Para o presente estudo selecionaram-se as seguintes medidas antropométricas: Estatura,

Envergadura, Massa Corporal, Altura Tronco-Cefálica. Partindo-se dessas medidas

estabeleceram-se algumas de suas relações, mais diretamente ligadas a futura prática esportiva

ou laboral, a saber: relação estatura/envergadura, relação comprimento de perna/estatura,

relação altura tronco-cefálica/estatura e índice de massa corporal.

Essas relações foram escolhidas pelo seu potencial epigenético de manutenção da proporção

ao longo do processo de maturação.

O termo “epigenética” tem origem do grego, onde “epi” significa “acima, perto, a seguir”, e

estuda as mudanças nas funções dos genes, sem alterar as sequências de bases [...] da

molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico). As modificações epigenéticas podem ser

herdadas no momento da divisão celular (mitose) e irão ter um profundo efeito na biologia do

organismo, definindo diferentes fenótipos [...]. (FANTAPPI, 2013)

A antropometria epigenética tende a seguir uma proporcionalidade ao decorrer da vida do

indivíduo, tendo em vista que ele será exposto aos estímulos adequados do meio externo.

Com isso, faz-se necessário mensurar e acompanhar as relações antropométricas-epigenéticas

das crianças, visto que elas servirão para a avaliação do desempenho esportivo, e a orientação

da vocação a determinados esportes, considerando a contribuição anatômica do seu corpo.

A partir disso é que a ferramenta da antropometria epigenética contribui para a detecção de

Talentos Esportivos, sendo as medidas e protocolos estabelecidos pelo internacional

Anthropometric Standardization Reference Manual (LOHMAN, ROCHE e MORTORELL,

1988), e recomendadas pelo Sistema de Identificação e Desenvolvimento de Talentos para o

Esporte – SIDTE (SIDTE, 2017).

Este resumo tem como objetivo avaliar as relações antropométricas epigenéticas de crianças

de 8 a 12 anos de uma capital nordestina.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo transversal realizado no ano de 2022 em uma escola particular da

cidade de Aracaju, Sergipe, Região Nordeste do Brasil.

Participantes

A amostra foi composta por 66 crianças de ambos os sexos, = 9,7 0,7 anos de idade. A𝑋 ±

amostragem se deu pelo método da conveniência, durante o horário da disciplina de Educação

Física, na quadra do colégio.
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Ética da pesquisa

O presente trabalho atendeu às normas para a realização de pesquisa em seres humanos,

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012 (BRASIL, 2012) e da

Resolução de Helsinki (WMA, 2008).

As entidades selecionadas para execução da pesquisa receberam um Termo de Informação à

Instituição, em que, por meio do termo e de contato estabelecido, tiveram conhecimento das

condições de realização do estudo.

Todos os responsáveis consultados para participação no estudo, e que concordaram em

relação ao pleito, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e, os

menores participantes, o Termo de Assentimento para Participação na Pesquisa – TA. Todos

os termos contiveram o objetivo do estudo, os procedimentos de avaliação, as possíveis

consequências, os procedimentos de emergência e o caráter de voluntariedade da participação.

O estudo teve seu projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo

Seres Humanos, da Universidade Tiradentes (Unit), havendo sido aprovado em 18 de

dezembro de 2019, conforme parecer no 2.523.578 — CAE: 67747517.0.0000.5371

Materiais

Para a ficha de identificação e anamnese, foram coletados dados sobre: sexo, idade,

naturalidade, etnia, controle do estresse, presença de doença e se faz uso de medicação

controlada.

Para a aferição das medidas antropométricas peso e altura, utilizou-se uma balança mecânica

antropométrica com toesa, marca Welmy 110, para 150 kg (Brasil). Foi utilizada também três

trenas antropométricas Macrolife (Brasil) de 150 cm: uma para medida da envergadura e duas

para a altura tronco-cefálica. Para essa última medida também foram utilizados dois bancos de

plástico de 50 cm.

Métodos

Nas medidas antropométricas, foram utilizadas as medidas de Massa Corporal, Estatura,

Envergadura e Altura Tronco-Cefálica. Todas as medidas antropométricas foram realizadas de

acordo com o prescrito pela International Society for the Advancement of Kinanthropometry

-ISAK. (Marfell- Jones et all, 2012)

No entanto, o indicador utilizado não foram as medidas antropométricas brutas: Estatura,

Massa Corporal e Envergadura. O que foi efetivamente utilizado foram as relações

epigenéticas entre as medidas: o Índice de Massa Corporal (IMC), a Relação Envergadura
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Estatura (REE), Relação Comprimento de Perna/Estatura (RCPE) e Relação Altura

Tronco-Cefálica/Estatura (RATCE) utilizaram-se as equações apresentadas na tabela abaixo:

Tabela 1: Relações antropométricas epigenéticas

Variável Fórmula

Relação Envergadura/ Estatura - REE Envergadura (cm)/Estatura (cm)

Relação Comprimento de perna/ Estatura-
RCPE

Estatura (cm) - Altura Tronco Cefálico
(cm)/Estatura (cm)

Relação Altura Tronco Cefálica / Estatura
- RATCE

Altura Tronco Cefálico (cm)/Estatura (cm)

Índice de Massa corporal (IMC) Massa corporal (kg) / Estatura (m)²

Análise de dados

Para o planilhamento dos dados em questão, utilizou-se o Microsoft Excel ®  versão 2016. Os

procedimentos estatísticos utilizados para a adequada análise dos dados, objetivou

caracterizar a amostra da seguinte forma:

As variáveis contínuas foram apresentadas em médias e desvio-padrão, enquanto as variáveis

categóricas foram apresentadas em números absolutos e porcentagem.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Medidas antropométricas, incluindo peso corporal, altura e IMC, são ferramentas simples para

avaliar o crescimento das crianças e são indicativos de seu estado nutricional e de saúde.

(BRITO-ZURITA et al., 2014). Na tabela 2 apresentam-se os resultados antropométricos

coletados

Tabela 2 – Dados antropométricos coletados do grupo de crianças

Variável Mínimo Máximo Média (DP)

Idade 8 12 9,7 (0,7)

Massa
Corporal

18,9 68,9 40,3 (10,7)

Estatura 1,19 1,52 1,41 (0,1)

IMC 13,2 30,4 19,9 (4,1)

Altura TC 58,5 79,3 71,3 (4,5)

Envergadura 1,19 1,60 1,43 (0,81)
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Tendo em vista tal conceito, ao comparar os dados antropométricos coletados com um

levantamento das faixas mais comuns realizado pelo Professor Eduardo Marcondes (2004),

percebe-se que a massa corporal mínima, obtida na pesquisa (18,9 kg), é inferior ao valor

mínimo apresentado no seu livro “Pediatria Básica – Prof. Eduardo Marcondes – Ed. Sarvier”

que foi de 20,6 kg. Em relação ao valor máximo de massa corporal, esse também se encontra

destoante no estudo realizado, visto que o limite superior encontrado foi de 68,9 kg, estando

esse, aproximadamente, 20 kg acima da média máxima obtida pelo Professor.

À partir dos dados coletados pode-se estabelecer as relações conforme apresentado na Tabela3

Tabela 3 – Relações antropométricas epigenéticas

Variável Resultad
o

Relação Envergadura/ Estatura- REE 1,01 

Relação Comprimento de perna/ Estatura- RCPE 0,49

Relação Altura Tronco-Cefálica/ Estatura- RATCE 0,50

Índice de Massa Corporal- IMC 19,9

A avaliação das relações antropométricas epigenéticas, visam auxiliar na definição das

atividades esportivas às quais a criança em desenvolvimento está mais propensa a desenvolver

maior habilidade, em sua futura vida esportiva, baseando-se nas suas proporcionalidades e nos

dados correspondentes aos atletas das variadas modalidades esportivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, ressalta-se a importância da obtenção desses dados para a estimação da

qualidade do desenvolvimento infanto-juvenil de tais indivíduos. Além disso, estabelecendo

uma relação antropoepigenética, observa-se que, quando o indivíduo é apresentado aos

estímulos adequados, o meio externo influencie de forma positiva em seu genoma.

A amostra são crianças de 8 a 12 anos, as quais possuem relações envergadura/estatura de

1,01, comprimento de perna/estatura de 0,49 e altura tronco cefálica/estatura de 0,50. Nesse

contexto, supondo que tais indivíduos estejam sujeitos as mesmas condições extrínsecas,

essas crianças irão apresentar uma constância de tais relações até a maturidade. Diante disso,

percebe-se a relevância da epigenética na proporcionalidade das medidas antropométricas, e o

seu reflexo no desenvolvimento físico. Logo, é notória a necessidade do entendimento dos
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profissionais de saúde acerca desse assunto, e a importância da realização de novos estudos

sobre essa abordagem.
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