
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

05 IMC PAZ NA 
ESCOLA

24/04/2020LAURYANNA 
QUEIROZ



2

Qual a relação entre a circunferência abdominal e as 
doenças cardiovasculares?

A circunferência abdominal aumentada está diretamente 
relacionada ao surgimento de doenças cardiovasculares. 

Pacientes que apresentam medidas excessivas no abdômen têm 
mais chances de sofrer um infarto agudo do miocárdio.



Qual limite da circunferência abdominal? 

Acima de 80 cm para mulheres e 94cm para homens já caracteriza 
risco aumentado.

Acima de 88 cm para mulheres e 102 cm para homens caracteriza 
risco muito aumentado.
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OBJETIVOS:
DEFINIR: O QUE É O IMC?
CONHECER A FORMULA E COMO CALCULAR O IMC
ANALISAR E INTERPRETAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMC
DESTACAR SITUAÇÕES EXTRAS DO CALCULO DO IMC
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O QUE É?

• O IMC é a sigla designada para o Índice de Massa Corporal.
• A ferramenta é usada para detectar casos de obesidade ou 

desnutrição.
• Validado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS.
• Então, através do IMC a pessoa vai saber se ela esta em seu peso 

ideal, abaixou ou acima dele.
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COMO SE CALCULA?
O cálculo desse índice é bastante simples e, para utilizá-lo, basta 
saber o seu peso e a sua altura e inseri-los na fórmula.
A fórmula dada é a seguinte:
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CLASSIFICAÇÃO:
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Como qualquer índice, esse também apresenta problemas. 
Não é porque esse indivíduo é tido como normal pela tabela que 
ele será necessariamente saudável.
Assim como não é verdade que todo indivíduo acima do peso 
normal apresenta problemas de saúde. 
Esse índice apenas serve para alertar.
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• Atletas e pessoas muito musculosas: porque não leva em consideração o 
peso dos músculos. Nesse caso a medida do pescoço é uma melhor opção.
• Idosos: porque não leva em consideração a redução natural dos músculos 

nessas idades;
• Durante a gravidez: porque não leva em consideração o crescimento do bebê.
• Além disso ele é contraindicado em caso de 
desnutrição, ascite, edemas e em pacientes acamados.
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IMC = KG : ALT X ALT

54 : 1,52 X 1,52

54 : 2,31 

IMC  = 23,3
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PESO NORMAL
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IMC = 34,6
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Beber água regularmente ajuda na manutenção do equilíbrio 
hidroelétrico e o bom funcionamento das células musculares. 
Importante ressaltar que  beber agua emagrece e deixa a pele mais 
bonita. 
Faça uma pesquisa para relatar mais motivos para consumir mais água d
urante o dia.

https://www.minhavida.com.br/saude/galerias/13051-12-motivos-para-consumir-mais-agua-durante-o-dia
https://www.minhavida.com.br/saude/galerias/13051-12-motivos-para-consumir-mais-agua-durante-o-dia
https://www.minhavida.com.br/saude/galerias/13051-12-motivos-para-consumir-mais-agua-durante-o-dia
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