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INTRODUÇÃO: A obesidade na adolescência já é considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. 

Isso se deve principalmente aos hábitos de vida adotados por esta população, como má alimentação e sedentarismo. 

Alterações nas capacidades motoras de crianças e adolescentes obesos merecem ser investigados, pois a força é 

requisito importante em todo tipo de ação motora. De fato, níveis adequados de força possibilitam: manutenção de uma 

boa postura corporal e o desempenho motor satisfatório nas atividades diárias, ocupacionais, recreacionais e esportivas. 

Além disso, o treinamento de força contribui na diminuição da massa de gordura corporal e auxilia na preservação da 

massa magra. Por isso favorecem um equilíbrio psicológico ao adolescente. A força de preensão manual em diversas 

aplicações e tem sido incluída em investigações de desempenho motor de adolescentes. OBJETIVO: Avaliar e 

correlacionar o Índice de Massa Corporal e a força de preensão palmar de adolescentes de uma Escola Estadual de 

Belo Horizonte. MÉTODOS: O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob CAAE 

65219917.0.0000.5140. Trata-se um estudo transversal, onde foram avaliados adolescentes de 12 a 17 anos, ambos os 

sexos. A amostra foi de conveniência e foram avaliados adolescentes que estavam regularmente matriculados. O 

número total de alunos desta escola totaliza 440 alunos. A força de preensão palmar foi medida utilizando o 

dinamômetro JAMAR. A obesidade foi classificada pelo índice de massa corporal segundo idade e sexo. Os dados 

foram expressos em média e desvio padrão da média e o coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado. 

RESULTADOS: Foram avaliados 50 adolescentes, 62% do sexo feminino e 38% do sexo masculino. Para mulheres o 

IMC foi de 23.44 com desvio padrão de 6.6 e homens foi de 20.7 com desvio padrão de 3.55. A média da força de 

preensão palmar direita para mulheres foi 18.87Kg, desvio padrão de 5.93 e de homens 24.94Kg, desvio padrão de 

11.2. A média da força de preensão palmar esquerda para homens foi de 23.02 com desvio padrão de 10.5, enquanto 

nas mulheres foi de 17.03 com desvio padrão de 6.2. CONCLUSÃO: A população estudada não apresentou obesidade 

e não houve correlação entre o IMC e a força de preensão palmar, entretanto a força de preensão palmar estava 



diminuída em ambos os grupos quando comparado com os valores previstos. 
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