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Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização
Pan-Americana de Saúde (OPS) a adolescência representa- se como o
desenvolvimento biológico e vivências orgânicas, as quais estimulam de forma rápida
a evolução cognitiva e a personalidade, incluindo a pré-adolescência que se estabelece
aos 10 a 14 anos e a adolescência propriamente dita aos 15 e 19 anos.
(BRASILIA,2001). Segundo a literatura, esta definição quanto a idade é por questões
estatísticas, já que esta etapa se inicia e não se finaliza no tempo determinado. 
Objetivo: Verificar risco cardíaco e sobrepeso em adolescentes estudantes de uma
Escola Municipal no Município de Coronel Fabriciano – MG Metodologia: Trata-se de
um estudo observacional, transversal de caráter quantitativo. A coleta dos dados foi
realizada na Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde, localizada na Av. Juscelino
Kubitscheck, n° 73, bairro Mangueiras, cidade de Coronel Fabriciano/MG.
Participaram 133 adolescentes, entre 11 a 16 anos, devidamente matriculados na
escola. Foram escolhidos como amostra todos os indivíduos que comparecerem à aula,
amostra intencional. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: uma
balança digital da marca Fitness Ramuza DP 200 com peso máximo de 200 kg, um
estadiômetro portátil da marca Avanutri e uma fita métrica graduada de 0 centímetros
até 150. Resultados: Foram identificadas 15 meninas, com idade de 11 anos, com IMC
indicando sobrepeso. A relação C/Q identificou 15 meninas, de 11 anos, e 18 meninas,
com idade de 13 anos, com alto risco para doença do coração; já para risco moderado,
foram encontradas 15 meninas, de 12 anos, e 18 meninas de 14 anos. Já os meninos,
apenas 2 alunos de 16 anos apresentaram risco moderado, o restante apresentou baixo
risco. Conclusão: Conclui-se que um pequeno grupo de adolescentes da E. M.
Vereador Nicanor Ataíde, apresentaram moderada propensão de se tornar adultos
obesos e desenvolverem doenças cardiovasculares no futuro.
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