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A obesidade é uma doença crônica, sendo considerada um grave problema de saúde pública. Tal 

doença crônica teve sua prevalência aumentada nos últimos anos entre crianças e adolescentes, o que 

pode ocasionar complicações na vida adulta, sendo necessários a prevenção e o tratamento adequado. 

A alimentação saudável na infância é de grande importância, pois os hábitos e as preferências 

alimentares estão diretamente associados a fatores culturais, comportamentais e familiares. Assim, é 

importante identificar qual a influência dos hábitos alimentares dos estudantes, buscando por meio da 

avaliação nutricional evitar a obesidade infantil. Foram avaliadas 50 crianças, sendo 25 do sexo feminino 

e 25 do sexo masculino, o qual se realizou o cálculo de IMC de cada uma e foi preenchido um 

questionário de frequência alimentar. De acordo com os resultados, a presença de sobrepeso e 

obesidade no presente estudo foi relevante, sendo que 26% dos alunos apresentaram sobrepeso, e 58% 

deles foram classificados como obesos. Nota-se que é importante desenvolver um programa de incentivo 

à prática de atividade física e de reeducação alimentar com os estudantes e também com suas 

respectivas famílias, com o objetivo de reduzir as taxas de sobrepeso e obesidade e prevenir a 

população desse mal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

obesidade é definida como o excesso de gordura corporal. Quando provocada pelo desequilíbrio entre 

ingestão e gasto calórico é denominada obesidade exógena, quando ocasionada por fatores metabólicos, 

neuroendócrinos, comportamentais, genéticos e psicológicos, é denominada obesidade endógena 

(MIRANDA et al., 2012). 

Existem inúmeras pesquisas científicas direcionadas ao estudo das causas do desenvolvimento da 

obesidade. Tal realidade pode indicar uma possível imprecisão no que diz respeito à identificação das reais 

causas dessa doença (BARBIERI, 2012). 

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

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

aterosclerose, as quais eram mais comuns serem observadas em adultos, agora está sendo cada vez mais 

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

Segundo Oliveira et al. (2012), a alimentação da criança do nascimento e aos primeiros anos de 

vida tem repercussões ao longo de todo o seu crescimento e do seu desenvolvimento. Práticas alimentares 

inadequadas podem levar ao aparecimento de diversas patologias como diabetes tipo II, cardiopatias, 

síndrome metabólica e outras comorbidades associadas aos altos e crescentes índices de obesidade 

observados entre crianças e adultos. 

Os pais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares e 

preferências das crianças, o que sugere também Ventura et al. (2008), as escolhas dos pais incluem 

quando, quais e o que as crianças se alimentarão e práticas alimentares que serão realizadas para 

promover ou desencorajar a sua alimentação (OLIVEIRA et al., 2012). 

As teorias ambientalistas explicam as mudanças nos hábitos atuais de vida da nossa 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 como brincadeiras de rua, andar de bicicleta, caminhar pelo bairro, 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 (CAMARGO et al., 2013). 

Como ressalta Miranda et al. (2011), observar e avaliar os fatores que influenciam a regulação do 

peso corporal torna-se uma ferramenta importante para se orientar sobre qual a melhor maneira de intervir 

no processo de desenvolvimento da obesidade, em especial a infantil, visando sua prevenção e/ou 

tratamento. 

A obesidade em crianças e adolescentes teve sua prevalência aumentada nos últimos anos e como 

suas consequências e complicações podem ser estendidas para a vida adulta, torna-se necessária a sua 

prevenção e tratamento adequado (MIRANDA et al., 2011). 

 Portanto, o objetivo do trabalho é verificar a prevalência de obesidade entre alunos do ensino 

fundamental de uma escola da rede de ensino municipal de São José do Rio Preto - SP. 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

 

2.1 Delineamento e local do estudo 

 

A presente pesquisa exploratória foi realizada com 50 crianças, sendo 25 meninas e 25 meninos, de 

6 a 10 anos de idade do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de São José do Rio Preto-SP. 

Para a realização deste estudo, foi solicitada a autorização do diretor da escola. Os dados foram 

recolhidos somente após consentimento e autorização dos pais através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. 

2.2 Procedimentos 

 

Foi enviado aos pais ou responsáveis um questionário de 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.  

2.3 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. 

2.4 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. 

 

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi realizado na escola, onde foram avaliados 50 crianças, sendo 25 do sexo 

masculino e 25 do sexo feminino, nas idades entre 6 e 10 anos, sendo 50% do sexo masculino, e 50% do 

sexo feminino. A Tabela 1 demonstra a descrição geral da casuística do estudo. 

Conforme a Tabela 1 é possível observar que 16% crianças se mostram com um estado nutricional 

normal, 26% são classificados com sobrepreso, e 58% apresentam obesidade. 

Dados brasileiros com relação à obesidade infantil ainda são escassos, e a ausência de 

unanimidade na definição de obesidade nesta faixa etária acarreta dificuldades na comparação das 

prevalências relatadas em diversos estudos. A prevalência de obesidade também está crescendo 

intensamente, na infância e na adolescência, e tende a persistir na vida adulta: cerca de 50% de crianças 

obesas aos seis meses de idade, e 80% das crianças obesas aos cinco anos de idade, permanecerão 

obesas (ABRANTES et al., 2002). 

 

Tabela 1. Descrição geral da casuística em estudo. 

 

Descrição geral                        n (%) 

Sexo Masculino 25 (50,0) 

Feminino 25 (50,0) 

Idade 6 15 (30,0) 

7 12 (24,0) 

8 10 (20,0) 

9 9 (18,0) 

10 4 (8,0) 

Classificação do estado nutricional Eutrofia 8 (16,0) 

Sobrepeso 13 (26,0) 

Obesidade 29 (58,0) 

 

Em um estudo feito por Abrantes et al. (2002), a obesidade teve um aumento importante no país, 

principalmente na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade. O número de meninos acima do peso mais que 

dobrou entre 1989 e 2009, passando de 15% para 34,8%, respectivamente. Já o número de obesos teve 

um aumento de mais de 300% nesse mesmo grupo etário, indo de 4,1% em 1989 para 16,6% em 2008-

2009. Entre as meninas esta variação foi ainda maior. 

Pode-se observar no Gráfico 1 que os meninos apresentam o estado nutricional de sobrepeso maior 

que o de meninas, já no estado nutricional de obesidade, a maioria são as meninas. Sendo então, 8 (16%) 

meninas e 8 (16%) meninos, ambos eutróficos, 10 (20%) meninas e 16 (32%) meninos com sobrepeso, e 32 

(64%) meninas e 26 (52%) meninos com obesidade. 

 

 



Gráfico 1. Classificação do estado nutricional das crianças avaliadas segundo o sexo. 

 

 

 

Dados epidemiológicos da obesidade relatam que pelo menos 27% das crianças e 21% dos 

adolescentes, no Brasil, são obesos. Isso representa um aumento de 54% na prevalência de obesidade 

entre as crianças e de 39%, entre os adolescentes, nos últimos 20 anos. A prevalência de sobrepeso e 

obesidade varia de acordo com a idade, sexo, raça e classe socioeconômico (MORAES; OLIVEIRA; 

FERNANDES, 2007). 

Em um estudo realizado por Moraes, Oliveira e Fernandes (2007), os meninos apresentaram 

maior prevalência de sobrepeso do que as meninas, uma prevalência de 6,6% a mais; comportamento 

semelhante foi observado em estudo desenvolvido no Rio de Janeiro, em que os meninos também 

apresentaram maior prevalência de sobrepeso em relação às meninas. Já em relação à prevalência de 

obesidade, verificamos um comportamento oposto, sendo que um percentual maior de meninas se 

apresentaram obesas em relação aos meninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Frequência de ingestão alimentar da casuística. 

 

 

Alimentos 

Frequência Alimentar 

Diário Frequente Raro Não consome 

Açúcar  34 (68%) 7 (14%) 7 (14%) 2 (4%) 

Adoçante 2 (4%) 10 (20%) 4 (8%) 34 (68%) 

Arroz 37 (74%) 7 (14%) 5 (10%) 1 (2%) 

Bala 14 (28%) 15 (30%) 21 (42%) -- 

Chocolate 14 (28%) 9 (18%) 27 (54%) -- 

Massas 11 (22%) 14 (28%) 23 (46%) 2 (4%) 

Pão francês 12 (24%) 21 (42%) 16 (32%) 1 (2%) 

Pão integral 5 (10%) 13 (26%) 13 (26%) 19 (38%) 

Bolacha recheada 8 (16%) 21 (42%) 20 (40%) 1 (2%) 

Bolacha salgada 6 (12%) 23 (46%) 18 (36%) 3 (6%) 

Refrigerante 8 (16%) 28 (56%) 13 (26%) 1 (2%) 

Carne bovina 20 (40%) 23 (46%) 6 (12%) 1 (2,0%) 

Carne de porco 5 (10%) 17 (34%) 21 (42%) 7 (14,0%) 

Frango 7 (14%) 29 (58%) 12 (24%) 2 (4,0%) 

Peixe 2 (4%) 11 (22%) 32 (64%) 5 (10,0%) 

Ovo 5 (10%) 20 (40,0%) 20 (40,0%) 5 (10,0%) 

Leite 19 (38%) 21 (42,0%) 9 (18,0%) 1 (2,0%) 

 

De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 2, a maioria das crianças 68% consumia 

mais açúcar do que adoçante diariamente. Quanto à ingestão de arroz, 74% das crianças consomem 

diariamente. A maioria das crianças relatou comer balas e chocolates raramente, sendo 28% comendo bala 

diariamente e 28% comendo chocolate diariamente. Massas 46% dizem comer raramente, mas 22% comem 

diariamente. Pão francês 24% consomem diariamente, já o pão integral 10% apenas consomem 

diariamente. Bolacha recheado 42% e bolacha salgada 46%, a maioria consomem frequentemente. 

Refrigerante apenas 16% dizem consumi-lo todos os dias. Carne bovina 46% comem frequentemente, 

carne de porco 42% a maioria comem raramente, frango 58% comem frequentemente, frango 58% 

consomem frequentemente, e o ovo, 40% dizem consumir frequentemente e raramente. Leite á maioria 42% 

consomem frequentemente. 

O hábito alimentar começa a se formar desde o nascimento e se estende até a adolescência, sendo 

a escola e principalmente a família os principais responsáveis por essa formação. Estudos mostram que a 

correta formação dos hábitos alimentares na infância favorece a saúde permitindo o crescimento e o 

desenvolvimento normal e prevenindo uma série de doenças crônico degenerativa na idade adulta 

(ZANFERRARI et al., 2010). 

É indiscutível a importância de uma alimentação adequada em qualquer idade, no entanto, o valor 

de uma dieta equilibrada torna-se maior, quando se trata de crianças em idade escolar, pois elas estão em 

fase de crescimento e assim, precisam de um suporte equilibrado de nutrientes, para possibilitar seu 

apropriado desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Sabe-se que os hábitos alimentares se estabelecem 



nos primeiros anos de vida, portanto, o ambiente em que as crianças fazem suas escolhas deve favorecer 

as opções saudáveis (ALVES et al., 2008). 

As preferências alimentares das crianças são práticas influenciadas diretamente pelos hábitos dos 

pais, que persistem frequentemente na vida adulta, reforçando a hipótese de que os fatores ambientais são 

decisivos na manutenção ou não do peso saudável. A escola, local onde as crianças passam parte do seu 

dia, também desempenha papel importante nas escolhas e hábitos alimentares (OLIVEIRA; FISBERG, 

2003). 

 

4. CONCLUSÃO 
 

A obesidade infantil é considerada em países desenvolvidos um problema de saúde pública e pela 

Organização Mundial da Saúde uma epidemia global. A busca para atender melhor à solução deste 

problema se volta para uma prática assistencial qualificada e livre de maiores agravos. 

Para enfrentar o sobrepeso e a obesidade são necessárias intervenções visando mudanças no 

estilo de vida, tais como, incentivo a hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física, as quais 

podem ser mais efetivas quando dirigidas aos estágios mais precoces de seu desenvolvimento, incluindo a 

adoção de programas de reeducação alimentar e ações educativas que estimulem estas práticas, pois 

muitos dos padrões desta fase persistirão na fase adulta. De acordo com os resultados, a presença de 

sobrepeso e obesidade na casuística estudada foi relevante com 84%. 

Com relação ao padrão alimentar, pode-se concluir que os alunos demonstraram consumo diário 

relevante quanto ao consumo de açúcar, balas, chocolates e bolacha recheada, apresentando padrão 

alimentar deficiente em vitaminas e minerais. 

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