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Data:
APRESENTAÇÃO DA AULA:
- Conteúdo: Avaliação Biométrica

- - Recursos: slides 

- - Atividades em sala: Exposição e prática 

- - Atividades para casa: Coletar os dados

- - Sistema de avaliação: Participação e assiduidade
ENCERRAMENTO DA AULA – cont. avaliação 
biométrica 
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SÃO EXAMES SIMPLES PARA VALIAR DE FORMA SUCINTA A FORMA
GERAL DE UM RISCO OU POSSÍVEIS DOENÇAS, PODENDO SER
DIAGNÓSTICADOS DENTRO DESSES EXAMES INÚMERAS DOENÇAS
INCLUSIVE CARDÍACAS.
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O Exame Biométrico é utilizado nas escolas pelos profissionais
de Educação Física para fazer o levantamento de dados dos alunos e verificar se o
seu peso está ideal.
Embora esse levantamento fosse feito em anos anteriores, os dados eram arquivados
nos Diários de Classe para o cumprimento de exigências burocráticas.
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Medidas que visam avaliar as dimensões e proporções externas do corpo e
seus segmentos.

São: altura, altura tronco-cefálica, envergadura, comprimento dos membros,
comprimento do tronco e perímetro cefálico.

Medidas que permitem avaliar o estado de nutrição:

São as seguintes: peso, espessura da dobra cutânea, perímetro torácico,
perímetro dos membros e diâmetro do tórax.
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Conceito de altura

Altura ou estatura é a distância em linha reta entre dois planos, um tangente
à planta dos pés e outro tangente ao ponto mais alto da cabeça, estando o
indivíduo em pé, na "posição fundamental
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É a distância em projeção entre as extremidades dos dedos médios, estando
o indivíduo em pé, com os membros superiores estendidos horizontalmente,
ao lado do corpo.
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O peso tem grande importância como medida biométrica por sua fácil obtenção e por
indicar o estado de nutrição e de saúde do indivíduo.

Em seleção desportiva, o peso é uma medida utilizada para orientar o indivíduo para
um determinado tipo de esporte.
Pessoas de peso elevado são indicadas para esportes que requerem resistência e força,
enquanto os de peso baixo podem praticar esportes como corridas de fundo.

Técnica da medida de peso
Dois tipos principais de balança são utilizados para medir o peso, sendo o resultado
dado em quilogramas: a de alavanca e a de mola. A balança de alavanca é preferida à de
mola pois com o passar do tempo, esta tem sua precisão diminuída
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O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional
usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Ele foi
desenvolvido pelo Lambert Quételet, no fim do século XIX. Trata-
se de um método internacional de obesidade adotado pela
Organização Mundial da Saúde. É fácil e rápido para a avaliação
do nível de gordura de cada pessoa.

CÁLCULO

O IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado
de sua altura, onde a massa está em quilogramas e a altura está em
metros


