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Introdução: O aumento de tecido adiposo corporal pode trazer várias implicações à
saúde sendo considerado um fator de risco para doenças crônicas degenerativas. Além
disso, pode comprometer o sistema músculo esquelético,  dificultar a habilidade
motora e reduzir os níveis de flexibilidade, que é uma capacidade física importante
tanto para o rendimento esportivo quanto para a saúde. Desta forma, manter uma boa
composição corporal e níveis adequados de flexibilidade traz benefícios ao longo da
vida, seja influenciando na realização das tarefas do cotidiano, ou habilidades
desportivas como também reduzindo o risco de doenças e contribuindo para maior
qualidade de vida. Objetivo: Verificar se os níveis de flexibilidade e de índice de
massa corporal (IMC) de frequentadores de um parque público de Ipatinga atendem
aos padrões de saúde propostos pela literatura.  Metodologia: A amostra foi composta
por frequentadores de um parque público de Ipatinga: n = 100 (idade: 40,71 ± 14,20
anos), sendo 57% homens e 43% mulheres. Os dados foram coletados em uma única
sessão, no período da manhã, sendo obtidos dados pessoais, medidas de massa
corporal (MC; kg), estatura (E; m), para cálculo do IMC=MC(kg)/E²(m) e mensuração
da flexibilidade das regiões tóracolombar e pélvica pelo teste de sentar e alcançar
(Banco de Wells). Utilizou-se estatística descritiva (médias, desvios-padrão,
frequências). Refere-se ao projeto de pesquisa (Parecer CEP: 1.875.190 de
19/12/2016). Resultados: A amostra foi composta por moradores de vários bairros e
cidades: 82% eram residentes de Ipatinga, 1% de Santana do Paraiso e 17% não
informaram a região de moradia. Em relação à escolaridade 15% possuíam ensino
fundamental; 38% ensino médio e 47% ensino superior. A análise do IMC indicou que
 50% dos voluntários tinham peso normal, atingindo os critérios estabelecidos para a
saúde, 35% apresentavam sobrepeso, 12% obesidade I e 3% obesidade II. Quanto à
flexibilidade apenas 8% dos participantes apresentaram níveis excelentes, 15%
estavam acima da média; 14% na média; 24% abaixo da média, 33% foram
considerados fracos e 6% não conseguiram realizar o teste.  Desta forma, percebe-se
que metade dos voluntários estava acima do peso ideal enquanto a grande maioria
(63%) tinha níveis de flexibilidade abaixo do esperado para idade e sexo dos mesmos.
Conclusão: Os níveis de flexibilidade da grande maioria dos voluntários, bem como, o
IMC de metade destes, não atendem aos padrões de saúde da literatura.  Sugere-se a
realização de palestras de conscientização da importância da melhoria dos mesmos.
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