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A avaliação do estado nutricional é fundamental para o acompanhamento adequado do desenvolvimento das 

crianças. Dentre os problemas nutricionais da infância, a obesidade é a que mais chama atenção na área da saúde. 

O objetivo desse estudo foi identificar casos de sobrepeso/obesidade de escolares de São José do Rio Preto-SP. 

Foram avaliados 60 alunos, de ambos sexos sendo 30 de cada escola, devidamente matriculados. Realizou-se 

cálculos de IMC para idade e um questionário de frequência alimentar com 6 perguntas fechadas. De acordo com 

os resultados, a presença de sobrepeso e obesidade na casuística estudada foi relevante com 33,3% com 

destaque para escola particular de ensino, onde 30% dos alunos avaliados apresentaram-se sobrepeso. Com 

relação ao padrão alimentar, pode-se concluir que os alunos da escola particular consomem mais legumes, 

verduras, leites, lanches e refrigerantes. Vale ressaltar que durante o período de lazer 70% dos alunos da escola 

particular optam por atividades de raciocínio como TV, computadores e vídeo games, minimizando sua atividade 

física neste período, enquanto 56,7% dos alunos da escola pública relataram tal hábito. A alta prevalência de 

distúrbios nutricionais demonstra a necessidade de introduzir dietas balanceadas, incentivando o desenvolvimento 

de hábitos alimentares saudáveis, além de alertar para a questão da interferência negativa dos fatores 

socioeconômicos e culturais no crescimento e desenvolvimento infantil. Estudos que avaliam o estado nutricional 

podem ajudar na promoção de estratégias de combate mais eficientes contra a obesidade. 
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PALAVRAS - CHAVE 



INTRODUÇÃO 

 

A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no estudo de uma criança, para verificar 

se o crescimento está se afastando do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais 

desfavoráveis. Tem por objetivo observar o crescimento e as proporções corporais em um indivíduo ou em 

uma comunidade, visando estabelecer atitudes de intervenção (MELO, 2002). 

O estado nutricional de uma população é resultante da disponibilidade dos alimentos do domicílio, 

das condições ambientais e das condições socioeconômicas (FARIAS; OSÓRIO, 2005). No Brasil, tem sido 

detectada a progressão da transição nutricional, caracterizada pela redução na prevalência dos déficits 

nutricionais e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade não só na população adulta, mas 

também em crianças e adolescentes. Segundo teorias ambientalistas, as causas estão fundamentalmente 

ligadas às mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares (TRICHES et al., 2005). 

A formação dos hábitos alimentares se processa gradualmente, principalmente durante a primeira 

infância, de forma que quaisquer inadequações devem ser retificadas no tempo apropriado sob orientação 

correta. Neste processo, também estão envolvidos valores culturais, sociais, afetivos, emocionais e 

comportamentais, de modo que se tornou crescente a percepção de que existe grande diferença entre 

comer (um ato social) e nutrir-se (uma atividade biológica) (MELLO et al., 2004). 

As teorias ambientalistas explicam as mudanças nos hábitos atuais de vida da sociedade. Práticas 

como abandono do aleitamento materno, a utilização de alimentos formulados e processados, difusão de 

jogos eletrônicos e a prática de assistir televisão por muitas horas, em detrimento das atividades físicas, 

apresentam-se como fatores que contribuíram enormemente para as mudanças do estilo de vida e são 

considerados determinantes para o aumento da obesidade na infância (AZEVEDO et al., 2013). 

Os indivíduos com excesso de gordura corporal possuem maior risco de desenvolver doenças 

crônicas degenerativas como hipertensão, diabetes mellitus, cardiopatias, acidente vascular cerebral, 

aterosclerose. Essas doenças eram mais comuns serem observadas em adultos, agora está sendo cada 

vez mais diagnosticadas em crianças e adolescentes (MIRANDA et al., 2011). 

A alta prevalência de distúrbios nutricionais e possíveis atrasos no desenvolvimento observado em 

crianças mostram a necessidade de introduzir dietas balanceadas, incentivando o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis, além de alertar para a questão da interferência negativa dos fatores 

socioeconômicos e culturais no crescimento e desenvolvimento infantil (BISCEGLI et al., 2007). 

Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar e comparar os hábitos alimentares e o estado nutricional 

de crianças de 6 a 10 anos das escolas públicas e privadas do município de São José do Rio Preto-SP e 

conhecer a prevalência de sobrepeso/obesidade. 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

Metodologia 

 

Delineamento e local do estudo 

Trata-se de um estudo exploratório, no qual foram recolhidos dados referentes aos hábitos 

alimentares e avaliação antropométrica (peso e altura), de 60 crianças de 6 a 10 anos de idade, sendo 30 

de uma escola da rede pública municipal e 30 de uma escola privada, ambas em São José do Rio Preto-SP. 

Para a realização deste estudo, foi solicitada a autorização dos diretores das duas escolas. Os 

dados foram recolhidos somente após consentimento e autorização dos pais através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

Procedimentos 

Foi enviado aos pais ou responsáveis um questionário com 06 questões sobre frequência alimentar 

das crianças. Além disso, foi realizada a avaliação antropométrica (peso e altura) das mesmas. 

O equipamento antropométrico consistiu de balança portátil digital (G – TECH) com capacidade de 

200 kg, colocada sobre superfície plana. As crianças foram pesadas descalças, com o mínimo de roupa 

possível. Para isso, permaneciam eretas no centro da balança, com os braços esticados ao lado do corpo, 

sem movimentarem. 

Para aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil (Caumaq LTDA), medindo ate 210 

centímetros. As crianças foram posicionadas de costas e de pé, sem sapatos e sem adereços nos cabelos, 

com os pés unidos. 

O estado nutricional foi avaliado a partir de indicadores antropométricos peso para altura (P/A), peso 

para idade (P/I) e altura para idade (A/I), utilizando como referência as curvas da Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2007). Além do Índice de Massa Corporal (IMC), de acordo com as distribuições percentilares 

propostas pelo OMS (2007) segundo sexo e faixa etária.  

 

Metodologia de análise de dados 

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa Microsoft Office Excel 2007, bem como 

para a elaboração dos gráficos de apresentação dos resultados em porcentagem. 

 



Aspectos éticos 

A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unilago e está de acordo com a 

resolução 196/96 “Pesquisa Envolvendo Seres Humanos”, do Conselho de Saúde do Ministério de Saúde. 

Foi assegurado anonimato dos indivíduos e do local de pesquisa. Os participantes da pesquisa foram 

informados em detalhes quanto ao protocolo que foram submetidos e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), concordando em participar do estudo, tendo plena liberdade de desistir do 

mesmo em qualquer momento, conforme a Resolução 196/96. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Gráfico 1, os resultados encontrados demonstraram, em um aspecto geral, que na 

escola municipal apresenta maior número de alunos eutróficos. Observando-se eutrofia em 66,7% 

participantes, enquanto que 13,3% indivíduos se classificam entre sobrepeso e 20% em obesidade. Já na 

escola privada, os índices de sobrepeso e obesidade quase que se igualam aos achados que demonstram 

eutrofia, sendo: 36,7% apresentando eutrofia, 30% sobrepeso e 33,3% obesidade. 

 

Gráfico 1. Classificação do estado nutricional da casuística de acordo com a escola frequentada. 

 

 

Segundo estudo realizado com escolares com idade entre 6 a 10 anos da rede pública e da rede 

particular de ensino de Salvador, estado da Bahia em 2003, de forma global foram encontrados resultados 

elevados para os quadros de obesidade nos dois grupos avaliados (escolas públicas e particulares), sendo 

que na proporção de resultados isolados, a frequência de obesidade foi maior para alunos das escolas 

particulares (LEILA et al. , 2003). 

Conforme o Gráfico 2, é possível notar que o apetite das crianças da escola municipal é “muito 

bom”, enquanto da escola privada é considerado “bom”. 

 

Gráfico 2. Reflexo do apetite da casuística de acordo com a escola frequentada. 
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Segundo os pais das crianças da escola municipal, o apetite das crianças foi considerado “muito 

bom” com 53,3% e da escola privada foi considerado “bom”, com 40%. 

Segundo o Guia Prático para Educadores, da Associação Portuguesa dos Nutricionistas (2003), a 

ingestão de alimentos deve ser distribuída por 5 a 6 refeições por dia, sem que o intervalo entre elas seja 

superior a 3,5 h. É importante que as crianças comecem desde cedo a perceber a necessidade de fazerem 

várias refeições por dia, não saltando nenhuma. O café da manhã é a primeira refeição do dia e uma das 

mais importantes, pois garante que o dia comece com toda a energia necessária ao bom funcionamento do 

organismo. A carência de ingestão alimentar, especialmente no café da manhã, associa-se à falta de 

atenção e concentração das crianças na escola por falta de energia (glicose) a ser utilizada pelo cérebro. 

Outro aspecto fundamental a ter em conta deve ser a forma como os alimentos são cozidos e apresentados 

no prato. 

Esses dados tendem a demonstrar que a preocupação com alimentação de escolares se estende 

ao redor do mundo, desta forma as possibilidades de interação e conhecimento das necessidades e 

dificuldades, bem como a forma de abordagem destes fatores, ocorridas em relação à alimentação saudável 

em outras cidades, estados, regiões e países, podem ser utilizadas como fonte prática para elaboração de 

metas e projetos para ação integrada perante as ocorrências encontradas no dia a dia da comunidade 

presente. 

No Gráfico 3, foi questionado o hábito alimentar fora das refeições, e como pode-se visualizar que a 

porcentagem foi grande nas duas escolas. 

Para esta questão, encontra-se um alto índice em ambas escolas, crianças se alimentando fora dos 

horários específicos. Na escola municipal 63,3% das crianças apresentaram hábitos alimentares fora das 

refeições e 60% das crianças da escola privada também apresentam esse hábito. 

Segundo Manual de Orientação para a Alimentação Escolar na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e na Educação de Jovens Adultos (2012), atualmente há uma grande 

exposição das crianças na faixa etária escolar aos alimentos do tipo guloseimas, frituras, refrigerantes e 

outras bebidas de baixo valor nutricional, bem como um grande apelo publicitário destes. O consumo de 

alimentos industrializados de alta densidade energética (com grande quantidade de gorduras e/ou açúcar) e 

baixo valor nutricional (pobre em minerais e vitaminas) aliado ao comportamento sedentário são indicadores 

das principais causas do aumento do excesso de peso entre crianças nas fases pré-escolar e escolar no 

Brasil. 

Gráfico 3. Hábito alimentar fora das refeições para casuística de acordo com a escola frequentada. 
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No Gráfico 4 está descrito o local onde as crianças fazem suas refeições. De acordo com os 

resultados a maioria das crianças da escola municipal se alimenta na mesa, enquanto os da escola privada 

se alimentam assistindo televisão. 

Nesta questão 63,3% das crianças da escola municipal fazem suas refeições sentados à mesa, já 

na escola privada 53,3% das crianças fazem suas refeições em frente à televisão. 

 

Gráfico 4. Local onde a casuística costuma realizar as refeições de acordo com a escola frequentada. 

 

A alimentação em frente à televisão representa um risco ao aumento dos índices de obesidade em 

quem costuma fazer esta prática, pois quando diante de algum entretenimento e efetuando alimentação ao 

mesmo instante, os sentidos perceptivos tendem a não remeter atenção ao alimento a mastigação e todo 

mecanismo de ingestão alimentar, desta forma, o indivíduo não faz conta do quanto está ingerindo muito 

menos do fatos da mastigação que é responsável pela sensação de saciedade, com isto, este, tende a 

elevar os níveis de ingestão alimentar desencadeando a obesidade consequentemente seus problemas 

futuros se não tratado a tempo (PRIRES et al., 2003). 

Como descrito por Rossi et al. (2010), dentre os motivos para o aumento da obesidade nas 

populações podem-se citar os fatores comportamentais, tais como o estilo de vida sedentário e o excessivo 

consumo de alimentos de alta densidade energética. Nesse contexto, acredita-se que o tempo excessivo 

dedicado a assistir televisão possa ser um marcador para identificação de baixos níveis de atividade física e 

também de práticas alimentares pouco saudáveis. 

Quanto às práticas alimentares, Salomonset al. (2007) observaram associação entre o baixo 

consumo de frutas e hortaliças e a elevada audiência de TV, entre adolescentes. Ao analisarem a TV 

brasileira, observaram que 27,4% das propagandas referiam-se a alimentos, e que a veiculação desses 
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comerciais distribuía-se por todos os períodos do dia. Na TV dos EUA, identificaram que 60,0% dos 

comerciais consistiam em publicidade de refrigerantes e outros produtos açucarados. Outro estudo, 

realizado com escolares de 3º e 5º séries residentes em uma cidade dos EUA, mostrou que 16,6% e 26,2% 

da energia média consumida por dia era ingerida enquanto se assistia TV, em dias de semana e de final de 

semana, respectivamente. Em Florianópolis observaram que crianças de sete a dez anos de idade 

assistiam à TV diariamente, em especial durante as refeições, consumindo desde balas a refeições inteiras, 

em qualquer ambiente da residência onde estivesse a TV (cozinha, sala ou quarto). Apesar disso, as 

crianças relataram existir alguma forma de interferência de seus pais nas escolhas alimentares, mas não no 

tempo em frente à TV (ROSSI et al., 2010). 

De acordo com o Gráfico 5, em ambas as escolas a maioria das crianças brincam dentro de casa 

(computador, vídeo game) durante seu tempo de lazer. Na escola municipal 56,7 das crianças preferem 

brincar dentro de casa e na escola privada 70% das crianças também foi revelado esse hábito. 

 

Gráfico 5. Local onde costuma realizar as atividades nas horas de lazer de acordo com a escola 

frequentada. 

 

 

O brincar dentro de casa, típico dos grandes centros urbanos devido aos níveis elevados de 

violência e em alguns casos as dificuldades de locomoção até centros de lazer comunitários, podem ser 

características da realização de atividades de baixo gasto energético, em alguns casos levando ao 

sedentarismo, dentre tais atividades se destacam os jogos eletrônicos e horas em frente ao computador e 

televisão como forma de diversão, maneira na qual o corpo não é exercitado, levando a criança ao mal 

hábito de não praticar atividades de mobilidade (futebol, vôlei, basquete, pique esconde, brincadeiras de 

roda, jogo de bétia, esconde-esconde, queimada, entre outras). 

Conforme publicado por Giugliano et al. (2004), nas últimas décadas as crianças tornaram-se 

menos ativas, incentivadas pelos avanços tecnológicos. Uma relação positiva entre a inatividade, como o 

tempo gasto assistindo televisão, e o aumento da adiposidade em escolares vem sendo observada. A 

atividade física, por outro lado, diminui o risco de obesidade, atuando na regulação do balanço energético e 

preservando ou mantendo a massa magra em detrimento da massa de gordura. 
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Portanto, mesmo quando em atividades dentro de casa, é de grande importância propiciar as 

crianças atividades de mobilidade física, com isso diminuindo os riscos de adquirirem obesidade e seus 

consequentes problemas, desta forma somando à alimentação saudável lhes garantindo uma melhor 

qualidade de vida. 

Como podemos analisar no Gráfico 6, foi pesquisado o nível de escolaridade das mães dos alunos. 

Como demonstra os resultados o maior índice de nível de escolaridade das mães dos alunos da 

escola municipal foi ensino médio completo 63,3%, já na escola privada o maior índice foi ensino superior 

completo 43,3%. 

Conforme trabalho realizado por Camargo e Filho (2013), estudos atuais discutem a importância do 

papel das mães e das famílias como fator fundamental para o sucesso no tratamento da obesidade de 

crianças considerando-se que nessa faixa etária os indivíduos são dependentes de seus pais e/ou 

cuidadores. As crianças são subordinadas às condições socioeconômicas e culturais da família e sofrem 

influência das consequências dos conflitos no ambiente familiar, como as desavenças conjugais, violência 

familiar, doenças da mãe ou de algum membro da família, acesso direto e ilimitado às tecnologias como 

computadores, videogames e celulares. Resultando em fatores que predispõem toda a família à obesidade 

e originando o que se chama de família obesogênica. 

 

Gráfico 6. Nível de escolaridade da mãe de acordo com a escola frequentada. 
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Salgadinhos (fandangos, batatinha, cheetos, etc), em ambas escolas o nível mais alto foi de 1 a 3 

vezes por semana. Quanto aos lanches do tipo x-salada, cachorro quente, coxinha, pastel, também foi 

verificado o mesmo consumo máximo de 1 a 3 vezes por semana, sendo 40% das crianças da escola 

municipal e 80% das crianças da escola privada. 
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Tabela 1. Frequência de ingestão alimentar da casuística para escola privada. 

Quantas vezes por 

semana 

Diário 1 a 3x por 

semana 

4 a 6x por 

semana 

Raramente Não consome 

Refrigerante 6 (20%) 10 (33%) 12 (40%) 2 (7%) 0 (0%) 

Salgadinhos 2 (7%) 21 (70%) 4 (13%) 3 (10%) 0 (0%) 

Lanches (x-salada, x-bacon, 

x-tudo) 

3 (10%) 12 (40%) 4 (13%) 11 (37%) 0 (0%) 

Balas e Chicletes 14 (46%) 8 (27%) 6 (20%) 2 (7%) 0 (0%) 

Doces (chocolates) 6 (20%) 10 (34%) 13 (43%) 1 (3%) 0 (0%) 

Legumes e Verduras 8 (27%) 6 (20%) 10 (33%) 3 (10%) 3 (10%) 

Leite/Iogurte/queijo 12 (38%) 11 (34%) 7 (22%) 2 (6%) 0 (0%) 

Carnes 21 (70%) 4 (13%) 3 (10%) 2 ( 7%) 0 (0%) 

 

Balas e chicletes o maior nível da escola municipal foi diariamente com 46% crianças e na escola 

privada foi raramente com 40% crianças. Doces (chocolates, pudim, etc), na escola municipal o nível mais 

alto foi de 4 a 6 vezes por semana com 43% das crianças e na escola privada foi diariamente com 40% das 

crianças. 

Para o grupo de alimentos saudáveis as variações maiores de respostas ficaram por conta do grupo 

das leguminosas e verduras, que apresentaram na escola municipal um nível maior de 4 a 6 vezes por 

semana em 33% das crianças e na escola privada foi de 1 a 3 vezes por semana em 53% das crianças. 

Enquanto que o consumo de leite e seus derivados foi descrito como diário por 38% das crianças da escola 

municipal e 67% das crianças da escola privada. 

 

Tabela 2. Frequência de ingestão alimentar da casuística para escola privada. 

Quantas vezes por 

semana 

Diário 1 a 3x por 

semana 

4 a 6x por 

semana 

Raramente Não consome 

Refrigerante 18 (60%) 7 (23%) 2 (7%) 2 (7%) 1 (3%) 

Salgadinhos 6 (20%) 10 (32%) 8 (26%) 6 (19%) 0 (0%) 

Lanches (x-salada, x-

bacon,x-tudo) 

2 (6%) 24 (80%) 2 (7%) 2 (7%) 0 (0%) 

Balas e Chicletes 2 (7%) 10 (33%) 3 (10%) 12 (40%) 3 (10%) 

Doces (chocolates) 12 (40%) 4 (13%) 11 (37%) 3 (10%) 0 (0%) 



Legumes e Verduras 7 (23%) 16 (53%) 2 (7%) 2 (7%) 3 (10%) 

Leite/Iogurte/queijo 22 (67%) 5 (15%) 0 (0%) 3 (9%) 0 (0%) 

Carnes 22 (73%)  3 (10%) 3 (10%) 1 (4%) 1 (3%) 

 

O grupo de carnes apresentou maior número de participantes que consomem todos os dias, sendo 

estes 70% da escola municipal e 73% das crianças da escola privada. 

Estudo realizado, envolvendo 20 unidades de ensino, verificou que aproximadamente 82% dos 

escolares que adquiriram alimentos das cantinas afirmaram consumir a merenda escolar pelo menos uma 

vez por semana. É importante destacar que o uso da cantina pode variar desde a compra de um alimento 

que realmente substitui a refeição de merenda até daqueles considerados “guloseimas”, como balas, 

pirulitos ou refrigerantes (DANELON et al., 2006). 

 

CONCLUSÂO 

O presente estudo demonstrou que a população de escolares de São José do Rio Preto, 

semelhante à população brasileira, vem passando por uma modificação na característica nutricional e 

consequentemente cultural, com diminuição de desnutrição passando para uma população com excessos 

nutricionais, direcionando-se para população obesa. 

Torna-se necessário então, desenvolver um programa de incentivo à prática de atividade e de 

reeducação alimentar com as crianças estudadas e suas respectivas famílias, com o objetivo de reduzir as 

taxas de sobrepeso e obesidade encontradas e prevenir sua instalação nesta população. Também devem 

ser pensadas estratégias educacionais para reduzir o tempo que as crianças permanecem em frente à TV, 

computadores e vídeo games. 
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