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A natação possui diversos eixos que se caracterizam pelo seu objetivo, em busca da saúde, da sobrevivência ou do desporto; neste último as características antropométricas, morfológicas e somatotipológicas são de suma importância para um melhor rendimento do atleta. O objetivo deste estudo foi analisar o
perfil antropométrico, morfológico e somatotipológico de escolares praticantes de natação do Município
de Chapecó, SC. A pesquisa possui características de campo, não probabilística e se enquadrada nos procedimentos técnico-descritivos. Participaram deste estudo 11 escolares praticantes de natação de ambos os sexos com média de idade de 14 anos (± 3,1). As variáveis antropométricas avaliadas foram: massa corporal, estatura, dobras cutâneas, diâmetros corporais e circunferências, de acordo com o protocolo
da International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). Os dados foram tabulados no
programa estatístico SPSS versão 17.0. Para a caracterização dos sujeitos quanto às variáveis sociodemográficas e antropométricas, utilizaram-se os recursos de estatística descritiva: frequências (relativa
e absoluta), média e desvio padrão. Para normalidade dos dados foi aplicado o teste de Shapiro wilk.
Como os dados não apresentaram distribuição normal, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para a
comparação entre os sexos. Foi adotado um p-valor <0.05 para todas as análises. Foram encontradas
diferenças entre os sexos para as medidas do diâmetro biepicondiliano femural e perímetro da cintura.
O perfil somatotipológico médio identificado foi endomorfo-mesomorfo (3,3-5,0-2,6) para os homens e
central (3,6-3,4-3,1) para as mulheres. De acordo com os dados do presente estudo não foi identificado
um perfil antropométrico morfológico específico para homens e mulheres, em decorrência de a amostra
do sexo feminino apresentar um número inferior à masculina.
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