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RESUMO

(PERFIL DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM ADOLESCENTES DAS REDES 
PÚBLICA E PARTICULAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ)

A prevalência mundial da obesidade infanto-juvenil aumentou nas últimas duas 
décadas, sendo caracterizada como uma epidemia mundial, por estar associada a 
doenças metabólicas na infância, adolescência e na fase adulta. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o perfil do índice de massa corporal (IMC) em adolescentes de 
escolas pública e particular, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O estudo foi 
transversal com 106 adolescentes, de 12 a 14 anos, ambos os sexos, sendo 68 
estudantes de uma escola pública (32 meninos) e 38 indivíduos de escola particular 
(19 meninos). Avaliou-se o peso (kg) utilizando balança digital com precisão de 100g 
e a estatura (cm) com a utilização de fita métrica fixada na parede, com precisão de 
0,1 cm. Calculou-se o IMC. Para classificação do estado nutricional recorreu-se aos 
valores críticos brasileiros, ajustados à idade e sexo, propostos por Conde e Monteiro 
(2006). Para análise estatística, utilizou-se o teste Qui-quadrado e o teste t de 
Student não pareado, assumindo o nível de significância de p < 0,05. Os escolares 
foram semelhantes quanto a idade e estatura, no entanto as meninas da escola 
pública apresentaram médias de peso e IMC mais elevados do que as meninas da 
escola particular ( p < 0,05). Não houve diferenças no peso e IMC entre os meninos. 
Não foram diagnosticados desnutridos em ambos os sexos nas duas escolas. A 
prevalência de excesso de peso foi de 15,63% dos meninos na escola pública e 
36,84% na escola particular. O excesso de peso foi encontrado em 25% das alunas 
na escola pública e 21,05% nas escolares da rede particular. As prevalências de 
excesso de peso não diferiram entre os escolares da rede pública e particular, e na 
comparação entre os sexos na mesma escola. No entanto, houve uma tendência de 
maior excesso de peso nos meninos de escola particular do que nas meninas 
(p=0,08) e não foram encontrados indivíduos desnutridos, apenas com peso normal, 
sobrepeso e obeso. O desenvolvimento de um processo educativo deve contar com o 
diagnóstico precoce e com profissionais preparados para orientar os pais na 
prevenção e tratamento da obesidade.

Palavras chaves: dieta, exercício físico, excesso de peso, atividade física.



1 INTRODUÇÃO

O excesso de peso e a obesidade constituem atualmente um dos problemas 

de saúde mais sérios dos países industrializados, associados direta ou indiretamente, 
a uma ampla variedade de doenças relacionadas à morbidade e mortalidade 

(FISBERG, 1993, DÂMASO, 1994). O obeso está mais propenso a alterações 

cardíacas, vasculares e metabólicas em geral, além dos efeitos que provoca no 

sistema ortopédico entre outros agravantes (GUEDES e GUEDES, 1995).
Segundo Rotman (1996), clinicamente distinguem-se dois tipos de obeso: 

indivíduos que apresentam excesso de peso desde a infância e aqueles cujo 

aumento de peso verificou-se na idade adulta. A obesidade pode ser considerada 

uma alteração bastante comum, principalmente em indivíduos que tem uma vida 

sedentária.

Do ponto de vista estético, também o obeso sofre, pois o conceito de beleza 

e elegância não é de um indivíduo com excesso de peso e sim o esbelto e magro. 
Além disso, há prejuízo no aspecto do bem estar, uma vez que o obeso se sente 

cansado e com dificuldades na execução de exercícios físico. A obesidade, portanto, 

não é uma situação desejável (LERÁRIO, 1992).
A criança que chega à adolescência obesa, provavelmente, será um adulto 

obeso. Uma grande porcentagem de pessoas com excesso de peso, além de 

preocupante, deverá ser um alerta, principalmente porque as crianças e os 

adolescentes estão se tornando adultos obesos, por influências multifatoriais como o 

meio ambiente em que se encontram (DOMINGUES FILHO, 2000).
A obesidade pode ser amenizada nas escolas através do estímulo à 

prática de atividades físicas associada a uma reeducação alimentar. O 

acompanhamento pelo profissional de Educação Física através de uma avaliação 

inicial e outra ao final do ano letivo verificará as variações no peso e estatura, 
evidenciando tanto o excesso de peso, como também uma possível desnutrição.

A combinação de exercício e dieta é a forma mais eficaz para uma perda 

ponderai de excesso de peso do que quando utilizado um dos métodos 

separadamente. Principalmente porque existe perda de tecido magro quando 

realizada uma dieta hipocalórica, ao contrário da atividade física que afeta



favoravelmente na distribuição corpórea de gordura (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DE SAÚDE, 2004).

O presente estudo teve por objetivo geral avaliar o perfil do índice de 

Massa Corporal (IMC) de adolescentes de escolas pública e particular, na cidade 

do Rio de Janeiro (RJ). Os objetivos específicos foram à comparação da 

prevalência de excesso de peso entre meninos e meninas nas redes particular e 

pública e entre os sexos em escolares da mesma rede de ensino.

2.0 REVISÃO DE LITERATURA

A modernização tecnológica e os altos índices de violência em que nos 

encontramos no século XXI remetem crianças, adolescentes, adultos e idosos a um 

estilo de vida cada vez mais sedentário e inativo. Os jogos eletrônicos e a maior 
ingestão calórica acarretam no aparecimento precoce de doenças crônico- 
degenerativas, como a hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes, levando 

consequentemente a uma taxa de mortalidade cada vez mais elevada (GUEDES e 

GUEDES, 1995).

Em todo o mundo está havendo uma grande prevalência de obesidade entre as 

diversas faixas etárias, incluindo crianças e adolescentes e adultos. Assim, cresce de 

necessidade de haver uma prevenção da saúde pública, estimulando um estilo de vida 

mais saudável em todos os grupos etários. Pode ser realizado em trabalho em conjunto 

entre vários canais de comunicação; comunidades; governos; mídia e industrias, numa 

promoção a conscientização entre a população. Através de dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas está acima do peso ideal e já 

está sendo considerada uma epidemia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
A obesidade infantil ganhou uma grande importância na mídia nos últimos tempos 

retratando problemas ocasionados por excesso de peso, determinada segundo o sexo, 
estatura e o tipo de compleição física. É de grande importância o papel das mães com o 

ganho excessivo de peso no primeiro ano de vida, pois estas crianças apresentam um 

número elevado de células gordurosas (adipócitos), que continuam a existir (ROTMAN, 

1996).
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A Organização Mundial da Saúde tem recomendado o uso da relação do índice de 

Massa Corporal (IMC). No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que a obesidade atinge mais de 40% da população brasileira 

(Pesquisa de Orçamentos Familiares -  POF / IBGE). Os valores críticos brasileiros do 

IMC publicados por Conde e Monteiro (2006) possibilitam a análise dos dados de 

crianças e adolescentes brasileiros.
O Ministério da Saúde tem um programa de combate à obesidade que ressalta a 

importância de um conjunto de fatores de podem ser trabalhados influenciando na 

redução de excesso de peso. A criança emagrece junto com seus familiares, alterando 

os hábitos alimentares na casa aonde reside, praticando de forma regular da atividade 

física. A obesidade é uma epidemia global, uma doença do século XXI, que vem 

atingindo uma em cada três crianças, isto a nível nacional, nos anos de 1970 a 2002, 
em que foram incluídas 4.500 crianças (ABESO, 2006).

A eliminação do vício alimentar é uma forma de se evitar um ganho no excesso de 

peso, e uma má distribuição nos horários das refeições, ocupa o lugar de destaque, 
assim deve-se controlar a qualidade e a quantidade dos alimentos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2004).

2.1 DEFINIÇÃO, CAUSAS E CONSEQÚENCIAS DA OBESIDADE

A obesidade é um estado em que há um excesso de tecido adiposo, um aumento 

excessivo na quantidade de gordura corporal. Existem no corpo humano dois tipos de 

depósito de gordura. A gordura corporal essencial e a gordura corporal de reserva. A 

gordura corporal essencial que é armazenada na parte interna dos órgãos (intestinos e 

músculos). Estes tecidos são ricos em lipídeos, localizando-se no sistema nervoso 

central, servindo de forma satisfatória ao funcionamento fisiológico. A gordura corporal 
de reserva é aquela estocada no tecido adiposo, protegendo internamente os órgãos 

contra traumatismos (MC ARDLE, KATCH, 1990).
O desenvolvimento da obesidade está associado a alguns fatores como os 

aspectos sociais, culturais e económicos. Raramente se manifesta em crianças e 

indivíduos ativos. A prática de atividade física é de fundamental importância para que se 

mantenha um peso ideal. A obesidade pode ser classificada, de acordo com a sua 

origem, em obesidade endógena e exógena, sendo esta aquela causada por ingestão
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calórica excessiva e a endógena por distúrbios hormonais e metabólicos (MAHAN, 
1981).

Um balanço energético positivo leva ao excesso de gordura, quando a quantidade 

de energia ingerida é superior à quantidade de energia gasta. Os fatores que 

determinam o desequilíbrio são complexos e podem ter origem genética, ambiental e 

comportamental. A genética também poderá ser um fator influenciador para o excesso 

de peso, quando consumimos mais calorias do que está sendo gasto, além disso, a 

falta de atividade pode contribuir mais do que qualquer outro fator citado acima 

(GUEDES & GUEDES, 1998).
Um estudo apresentado por Nahas (1999), estimou que crianças que tenham 

ambos os genitores sem obesidade, apresentam o risco de adquirir obesidade em 

apenas 10%, e quando apenas um dos genitores apresenta excesso de peso esta 

prevalência aumenta em 40% e quando ambos os genitores apresentam obesidade 

esta probabilidade aumenta para 80%. Sendo que, neste caso, há evidências claras 

que o fator genético tem um papel relevante em se tratando de obesidade quando 

prevenida desde a infância (BOUCHARD, 2002).
O Metabolismo é o processo em que o organismo transforma o alimento ingerido 

em energia. Quando não é transformado em energia, este alimento se transforma em 

estoque de gordura. Em consequência, a pessoa que tem um metabolismo mais lento 

poderá apresentar uma obesidade de fator genético (ROTMAN, 1996).
Os processos metabólicos que ocorrem no organismo são convertidos em calor, 

havendo no indivíduo um gasto energético com a realização do exercício físico. Há um 

gasto maior sobre o gasto metabólico, em períodos curtos de contração muscular 

máximo no músculo, estes liberam até cem vezes mais contrações do que a quantidade 

que seria liberada com o músculo estando em repouso. Se na atividade intensa, o corpo 

inteiro estiver sendo utilizado, em poucos segundos, o organismo irá produzir até 

cinquenta vezes mais que o normal, e por alguns minutos de atividade, o gasto é de 

aproximadamente 20 vezes acima do normal (GUYTON, 1991).
Quando realizada uma dieta hiper energética, com excesso de gorduras, álcool, 

aliada a um estilo de vida sedentária, o resultado é um acumulo de massa gorda. Em 

adolescentes, a má qualidade na alimentação em conjunto com a inatividade física é 

um fator contribuinte, havendo ainda uma limitação nos dias atuais nos espaços de
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lazer, e o acesso à tecnologia, sendo criada uma situação favorável ao surgimento de 

excesso de gordura corporal (GUEDES, 1997).
O número de células adiposas aumenta acentuadamente durante o primeiro ano 

de vida, crescendo gradualmente até a puberdade, estabilizando-se na maturidade. A 

obesidade do adulto somente poderia ser resultante da hipertrofia das células adiposas, 
uma vez que o número de adipócitos torna-se constante antes da entrada na idade 

adulta (GUEDES e GUEDES, 1995).
Indivíduos obesos poderão vir a apresentar complicações como as Doenças 

Psicológicas; Osteomusculares; Respiratórias; Cutâneas; Hepáticas; Síndrome do 

Ovário Policístico e fatores de Risco Cardiovasculares, que em 80% das crianças 

obesas, levam o excesso de peso para a vida adulta. As crianças com uma grande 

circunferência abdominal apresentam hipertensão (de 11% a 35%); Dislipidemias (40% 

a 60%); Resistência Insulínica (30% a 55%); Intolerância à Glicose (20% a 25%) e 

Diabetes Mellitus tipo II (4%) (LEITE, 2005).

2.2 TRATAMENTO DA OBESIDADE

O programa de tratamento da obesidade inclui orientação dietética, educação 

nutricional individual e familiar, aumento na prática de atividade física e suporte 

emocional LEITE, (2005). Este programa tem por objetivo não só controlar o peso, em 

busca do peso ideal, mas saber o que está sendo ingerido pelo organismo. A 

alimentação de uma criança é um processo dinâmico, susceptível a alterações através 

de aconselhamento dirigido a toda família (ROTMAN, 1996).
A alimentação é essencial para uma qualidade de vida. É a fonte de nutrientes 

diários, para que possamos realizar qualquer tipo de atividade. Stewart (1981, p. 180), 
relatou que “a despeito do fato de que o alimento é uma necessidade básica, tendemos 

a alimentar-nos excessivamente com alimentos errados. Alguns alimentos não são tão 

nutritivos como outros. Nenhum alimento, entretanto, proporciona todos os nutrientes 

diários de que precisamos”. Então é importante selecionar o alimento a ser ingerido, 
procurando aqueles que oferecem mais benefícios à saúde.

É possível se obter reduções moderadas no consumo calórico, sem que alterações 

mais significativas na dieta do indivíduo se façam necessárias. A simples redução das 

porções, bem como a restrição aos alimentos altamente calóricos e densos, além da
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eliminação dos lanches entre as principais refeições é capaz de gerar um declínio da 

ordem de 200 a 500 kcal por dia. Embora represente um processo muito mais lento, o 

indivíduo aprende um novo comportamento alimentar que, de maneira mais próxima do 

ideal, resultará numa perda ponderai mais permanente (AMERICAN COLLEGE OF 

SPORTS MEDICINE, 2006).
Segundo Morais (2002), foi realizado um estudo pela Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM), divulgado pelo Ministério da Saúde, em que se 

enfatizou a importância de não submeter crianças a dietas muito drásticas. Elas estão 

em fase de crescimento e uma restrição a alguns alimentos poderá trazer prejuízos ao 

seu desenvolvimento.
Os tratamentos a base de medicamentos são indicados em alguns casos, mas não 

podem ser generalizados, porque são drogas para combater a obesidade. Os 

medicamentos não visam à estética e devem ser utilizados como alternativa para 

indivíduos que apresentem complicações da obesidade. Em consequência, deve-se 

estar atento com as informações que possam inviabilizar o uso da droga 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004).
O tratamento cirúrgico, em curto prazo, é o que se obtêm resultados mais 

positivos. Se o indivíduo assumir um estilo de vida saudável, provavelmente o quadro 

de obesidade não retornará. Por outro lado, o procedimento cirúrgico pode apresentar 

índices altíssimos de complicações, levando a óbito do paciente (ROTMAN, 1996).
A dieta é outra forma de tratamento, sendo realizada com alimentos, não 

industrializados, e baixa ingestão calórica. A combinação de exercícios e dieta é o 

melhor procedimento na redução de gordura corporal (SEGAL, 2004).

É de fundamental importância combinar a prática dos exercícios com a dieta, 
segundo, Barbanti (1990, p.58) “Enquanto que uma restrição calórica (dieta) é um 

componente essencial de qualquer programa de perda de peso, ele estará talhado para 

o fracasso se a pessoa for fisicamente inativa (sedentária)”. Somente 10% das pessoas 

que perdem peso pela dieta, permanecem nele. Quando escolhemos apenas a dieta 

como redução de peso, além da gordura indesejada, leva também um tecido nobre e 

importante para a contração e o trofismo muscular, ajudando-nos na sustentação e 

rigidez, quando diminuído torna-se fraco e menos ativo, sendo de fundamental 
importância a complementação e a inclusão de exercícios físicos diários no programa 

de emagrecimento (SHARKEY, 1998).



15

Com um alarmante ganho de peso nos adolescentes, algumas escolas tomaram 

como medida preventiva numa forma de amenizar ou prevenir o sobrepeso nos alunos, 
a proibição da venda de produtos muito calóricos nas cantinas, como as frituras, 

refrigerantes e guloseimas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). O reconhecimento 

precoce do que está influenciando o surgimento da obesidade, permitirá a sua 

prevenção na infância. Um diagnóstico antecipado seguido do tratamento permitirá a 

prevenção de futuras complicações na vida adulta da criança obesa. Deve ser colocado 

como um tema importante já na pré-escola (ZLOCHEVSKYL, 1996).
O professor de educação física poderá realizar em suas aulas, mecanismos de 

prevenção, utilizando uma avaliação na identificação precoce da obesidade, através de 

medidas antopométricas de peso, altura e dobras cutâneas. O ideal é uma medição ao 

inicio do ano letivo e outra ao término do ano, além da identificação dos hábitos 

alimentares diários dos estudantes e da conscientização da importância da prática de 

exercícios. A escola pode incentivar um trabalho de reforço com os pais na manutenção 

da saúde e implementação de alimentos mais nutritivos (MAHAN, 1981).

2.3 ATIVIDADE FÍSICA E O SEDENTARISMO

Segundo Guyton (1991), o exercício físico é o que causa um maior gasto 

metabólico, sendo que em curtos períodos de contração muscular em qualquer 
músculo, estes liberam 100 vezes mais do que a quantidade de calor liberada no estado 

normal de repouso. Na fase adulta, há uma diminuição no metabolismo basal e no 

repouso, devido a uma queda na massa magra, compensada por um aumento na 

gordura corporal total (LINNEA, 1988). A atividade física é de fundamental importância 

para manter em níveis adequados o peso corporal do indivíduo (DOMINGUES FILHO, 
2000), pois o sedentarismo aparece em pesquisas como sendo um agravante no 

surgimento da obesidade, sendo difícil afirmar se o sedentarismo é o causador da 

obesidade ou se é a obesidade que induz a inatividade física (SALLIS et. al.1992).
O exercício não deve ser imposto ao adolescente como um esforço para a 

realização da atividade, com atividades rotineiras e sem nexo, devendo apresentar-se 

de uma maneira agradável para reforçar a sua regularidade e assim desencorajando o 

sedentarismo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004).
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A utilização de gorduras na prática de atividades, sendo estas realizadas em 

diferentes níveis. Em atividades consideradas de leve a moderadas, os depósitos de 

gordura fornecem aproximadamente 50% da energia necessária, inclusive quando se 

está em repouso e nas atividades consideradas de longa duração. Quando o exercício 

é realizado com uma ou mais horas, o valor passa a 90% (Mc ARDLE, KATCH 1990).
A cada movimento realizado, mais calorias são gastas, não importando a 

atividade realizada, tanto na prática de exercícios físicos, como uma simples caminhada 

de volta do colégio, varrer o quintal ou outras atividades, no entanto o consumo total 
dependerá da intensidade da atividade realizada. Portanto, aquela criança ou 

adolescente que fica o dia todo sentado à frente do computador ou da televisão 

fazendo, rotineiramente, ali mesmo as suas refeições, terá um menor esforço muscular 

e assim ocorrerá uma diminuição do metabolismo total, ou seja, um menor gasto 

calórico (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004).
As condições ambientais oferecidas na sociedade moderna induzem a um estilo de 

vida sedentário, pois nos dias de tanta violência os pais acabam privando crianças a 

caminharem, utilizar a bicicleta para a locomoção à escola e até brincar fora de casa, 

sendo afetadas por fatores de segurança pública. As escolas precisam promover 
atividades físicas incorporando-as em seus currículos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2004). As calorias não utilizadas se transformam em gorduras depositadas em 

várias regiões do corpo (LINNEA, 1988; CURI, 1995; CEDDIA, 1989).
A integração de um indivíduo (Mc ARDLE, 1996). Quando a gordura corporal 

excede os limites normais, interfere negativamente na prática do exercício físico, 
solicitando de uma maior quantidade de energia para movimentar uma massa corporal 
mais elevada quando comparado aos indivíduos não obesos (GUEDES e GUEDES, 
1995).

Qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, resultando 

em gasto energético maior do que o nível de repouso é o que poderia ser definido como 

atividade física. E quando realizada corretamente contribui de forma positiva para 

amenizar alguns fatores de risco causados pelo excesso de gordura, melhorando a 

capacidade funcional dos indivíduos e a contribuição para uma qualidade de vida 

satisfatória (BOUCHARD, 2003).
Para uma redução da gordura corporal, poderá ser realizada uma grande 

variedade de atividades, entre elas os exercícios aeróbios, anaeróbios e a musculação.
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As atividades aeróbicas contínuas abrangem grandes grupos musculares, com custo 

calórico de moderado a alto, como caminhar, correr, pular corda, pedalar e nadar, são 

ideais, assim como em muitos desportos recreativos, promovem modificações nos 

parâmetros da composição corporal. Esses exercícios rítmicos queimam quantidades 

consideráveis de calorias, estimulam o metabolismo lipídico, reduzem a gordura 

corporal, estabelecem respostas favoráveis da pressão arterial e, em geral, promovem 

a aptidão cardiovascular (Mc ARDLE, KATCH, KATCH, 1990).

A intensidade do exercício deve ser controlada para não prejudicar o 

desenvolvimento dos adolescentes que estão em fase de crescimento. Segundo 

Santarém, (1997) os exercícios anaeróbios, a mobilização da gordura acontece após o 

término da atividade e não durante a prática da mesma. Os indivíduos sedentários 

obesos precisam de um tempo de adaptação ao treino para usufruir os efeitos benéficos 

esperados com a realização da pratica das atividades como saltos, corridas, entre 

outros, evitando assim lesões, pois são atividades que exigem deslocamento do corpo, 
sustentação, força dos membros. Com a prática de exercícios, devemos prevenir 
acidentes musculares nas articulações e tendões, se o adolescente é sedentário e a 

atividade aplicada for intensa pode ocorrer o comprometimento dos mesmos (ACSM’S, 
2006; SANTARÉM, 1997; CEDDIA ,1989).

O sedentarismo é o gasto energético total menor que 1000Kcal/ semana, na 

execução das atividades físicas. Quanto maior é a inatividade física, maior é o fator de 

risco para doenças cardíacas, elevação do colesterol e hipertensão (LEITE, 2005). Para 

diminuir o risco de morte, o ideal é gastar mais que 2000 Kcal/ semana, praticando 

atividade física (ACSM, 2006).
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3.0 METODOLOGIA

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho refere-se a uma avaliação de prevalência de peso em meninos e 

meninas de escolas particular e pública. A amostra foi intencional e realizada com o 

total de 106 adolescentes com idade de 12 a 14 anos.

3.2 PARTICIPANTES

Foram selecionados 106 adolescentes, provenientes de uma escola pública e 

uma particular. O critério utilizado foi o índice de Massa Corporal (IMC), utilizaram-se 

os valores críticos propostos por Conde e Monteiro ( IBGE, 2006) (Anexo 1).

As técnicas utilizadas para a obtenção das medidas antopométricas foram 

realizadas conforme o Anthropometric Standardization Reference Manual (LOHMAN, 
ROCHE, MARTOREL, 1988). Realizaram-se três medidas e foi considerado o valor 
mediano entre as medidas. A estatura foi mensurada em centímetros (cm), em 

estadiômetro de parede, marca Ayrton Corporation®, com precisão de 0,1 cm. As 

medidas foram realizadas com o indivíduo em posição ortostática, pés descalços e 

unidos, com as superfícies posteriores do calcanhar, cintura pélvica e escapular e 

região occipital em contato com o instrumento de medida, ao final de uma inspiração 

máxima, com a cabeça no plano horizontal de Frankfort. Estabeleceu-se uma 

tolerância máxima de 3 mm entre as medidas.

O peso foi aferido em quilos (Kg), em balança marca Filizola®, tipo plataforma, 
com capacidade máxima de 150 Kg, com precisão de 100 gramas, com o indivíduo 

descalço, posicionado de pé no centro da plataforma, com os braços ao longo do 

corpo e utilizando roupas íntimas. Foi considerada a diferença igual ou inferior a 100 

gramas como tolerância máxima entre as três medidas. O índice de Massa Corporal 
(IMC) foi calculado através da divisão do peso corporal em Kg pela estatura em 

metros ao quadrado, e o resultado em Kg/m2 .



A classificação do estado nutricional utilizou os valores críticos brasileiros, 
ajustados à idade e sexo, propostos por Conde e Monteiro (IBGE, 2006).

Para análise estatística, utilizou-se o teste Qui-quadrado e o teste t de Student 
não pareado, considerando significante p < 0,05.
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi realizado com 106 adolescentes de escolas pública e particular na 

faixa etária de 12 a 14 anos, ambos os sexos, sendo 68 estudantes de uma escola 

pública com 32 meninos (47%) e 38 indivíduos de escola particular com 19 meninos 

(50%). As características quanto à faixa etária, peso, estatura e IMC dos alunos estão 

na tabela 1.

TABELA 1- CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESCOLARES DE AMBOS OS 
SEXOS SENDO COMPARADOS ENTRE ESCOLAS PARTICULAR E 
PÚBLICA.

Escola Pública 

Meninos e Meninas
Escola Particular 

Meninos e Meninas

n

Idade (anos) 

Peso (kg) 

Estatura (m) 

IMC (kg/m2)

68

13,22± 0,63 

51,39± 9,92 

1,60 ±0,06 

19,84± 3,40

38

13,09± 0,81 

50,48± 14,27 

1,59 ±0,08 

19,65± 4,32

Quando foram comparados valores de níveis de excesso de peso entre 

adolescentes de escolas particular e pública, não houve valores significativos. E não 

houve o surgimento de nenhum caso de desnutrição entre os alunos de ambas as 

escolas.
Em Vitória no Espírito Santo, foram analisadas 125 crianças, sendo 70 do sexo 

masculino e 55 do sexo feminino. O intuito da pesquisa era de verificar se há 

interferência do poder socioeconômico, sendo relacionada à prevalência de excesso 

de peso, observou-se que os grupos masculinos e femininos encontram-se dentro do 

padrão de normalidade para IMC e a renda salarial não influenciou no surgimento da 

obesidade em nenhuma das faixas salariais (LEÃO e ARAÚJO, 2003).
As principais pesquisas na área da saúde demonstram uma preocupação em 

relação à obesidade infantil. O excesso de peso é considerado uma ameaça 

crescente a saúde das populações e estende-se como epidemia mundial. Tanto para 

as classes mais privilegiadas como para as menos favorecidas, pois a procura por



alimentos industrializados cresce a cada dia e os maus hábitos alimentares atingem 

as mais distintas classes sociais, sendo a renda familiar uma variável que determina 

a quantidade dos alimentos consumidos e não a qualidade. Esse acesso aos 

produtos industrializados não está vinculado ao poder aquisitivo e sim a comodidade 

em utiliza-las. O Brasil está entre os quatro países que apresentam uma rápida 

elevação da prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes, 

mesmo em populações mais carentes. Sendo assim, a desigualdade económica não 

é mais um fator determinante para a obesidade, sendo a taxa infantil de excesso de 

peso maior que a dos adultos, tanto nos paises mais ou menos desenvolvidos (LEÂO 

e ARAÚJO, 2003).

Ocorreu uma maior prevalência de excesso de peso para o sexo feminino de 

escola pública e uma maior prevalência de excesso de peso nos meninos de escola 

particular (tabela 2).

21

TABELA 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESCOLARES DE ESCOLAS 
PARTICULAR E PÚBLICA, DE ACORDO COM O SEXO

Escola Pública Escola Particular
Meninos Meninas Meninos Meninas

N 32 36 19 19
Idade (anos) 13,24± 0,66 12,72 ±0,66 13,18± 0,87 12,89± 0,74

Peso (kg) 50,29± 7,47 52,38± 11,7 55,07± 17,82 45,89± 7,54

Estatura (m) 1,62 ±0,07 1,59 ±0,05 1,61 ±0,70 1,57 ±0,05

IMC (kg/m2) 19,10± 2,28 20,52± 4,10 20,91± 5,27 18,33± 2,55

A obesidade na infância se apresenta como uma epidemia global. Nas últimas 

décadas duplicou a incidência da obesidade entre crianças e adolescentes. Nos 

Estados Unidos aproximadamente 25% das crianças entre 6 e 17 anos, estão obesos 

ou apresentam risco de sobrepeso. Nas nações em desenvolvimento, a obesidade 

coexiste com a desnutrição, provavelmente pela modificação dos hábitos alimentares 

e do estilo de vida a ser adotado, tornando-se estilos “americanizados” (ABESO).
Quando avaliados 508 indivíduos para um estudo realizado por Study, entre os 

anos de 1922 e 1935, foram reexaminados 55 anos mais tarde, os pesquisadores
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concluirão que os adolescentes obesos apresentarão na idade adulta uma maior 
prevalência a riscos de múltiplas doenças do que aqueles que não eram obesos, 
independente do peso na idade adulta.

A ilha de Nauru, que fica próxima a Austrália, é o país que apresenta o maior 
número de pessoas obesas. Já que cerca de 80% da população sofre com este mal. 
Também estão nesta faixa os países como Estados Unidos, Kuwait, Barbados, Egito 

e a Argentina, onde é atingido mais o sexo masculino, sendo apontado como fator 
contribuinte uma maior quantidade em relação à comida e a inatividade física. 
Estima-se que em Portugal mais da metade da população tenha problemas de 

excesso de peso sendo de 15% a 17% obesos e 3% super obesos (ADEXO). O 

ambiente familiar influência o desenvolvimento da obesidade na criança, hábitos de 

ingerir “fast-Food”, alimentos ricos em gorduras, açúcares e um aumento na porção 

das refeições, podem levar a um ganho no excesso de gordura (DOMINGUES 

FILHO,2000).

Na região Sudeste foi detectado uma redução significativa de 13,2% para 8% no 

excesso de peso no sexo feminino com maior poder aquisitivo, havendo uma 

tendência oposta. Essas tendências ocorreram também na Finlândia, país onde 

houve um intenso trabalho de saúde pública voltada para o combate de fatores de 

risco para doenças cardiovasculares. Sendo que uma situação poderá ser prevenida 

ou banida através de uma conscientização, podendo ser por intermédio da mídia, 
meio ambiente, etc., um exemplo a ser seguido pelos Estados Unidos, onde a 

epidemia da obesidade parece atingir todas as classes sociais (MONTEIRO).
No Brasil, através da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, verificou-se nas 

últimas décadas um processo de transição nutricional, constatando-se que entre os 

anos 1974/75 e 1989, houve uma redução da prevalência da desnutrição infantil (de 

19,8% para 7,6%) e um aumento na prevalência de obesidade em adultos de 5,7% 

para 9,6% e nos adolescentes uma prevalência de 7,6% de sobrepeso (PESQUISA 

NACIONAL SAÚDE NUTRIÇÃO- PNSN, 1989). Comparando-se os dados do Estudo 

Nacional de Despesa Familiar (ENDEF), realizado em 1974/75 com os dados da 

Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV), realizada em 1996/97 somente nas regiões 

Sudeste e Nordeste, verificou-se um aumento na prevalência de sobrepeso e 

obesidade de 4,1% para 13,9% em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos 

(SCIELO).
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Em estudos realizados na cidade de Santos no estado de São Paulo, com toda 

a população de escolares da rede pública e privada num total de 10.821 alunos, de 7 

a 10 anos de idade, em que 15,7% e 18% apresentavam sobrepeso e obesidade, 
respectivamente, sendo maiores índices nos escolares de instituições privadas 

(SOUZA LEÃO et. al.).
É de fundamental importância a implementação de medidas intervencionistas no 

combate e prevenção a este distúrbio nutricional em indivíduos mais jovens. Sendo 

fundamental uma mudança na área da educação, da indústria alimentícia, meios de 

comunicação. Medidas de caráter educativo e informativo, através do currículo 

escolar e dos meios de comunicação, como o controle das propagandas de alimentos 

não saudáveis, dirigidos ao público alvo infantil, e a inclusão de alimentos saudáveis 

nas cantinas das escolas (SCIELO). Em Florianópolis foi proibida a venda de 

refrigerante nas escolas.
Não houve diferenças no peso e IMC entre os meninos. Não foram 

diagnosticados desnutridos em ambos os sexos nas duas escolas a prevalência de 

excesso de peso 15,63% nos meninos de escola pública e 36,84% na escola 

particular (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1- CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESCOLARES DE AMBOS OS 
SEXOS SENDO COMPARADOS ENTRE ESCOLAS PARTICULAR E 
PÚBLICA.

No atual mundo moderno, quanto mais as cidades se urbanizam e os aparelhos 

ficam mais confortáveis, comandos feitos á distância ou o uso do automóvel, mais 

aumenta a prevalência da obesidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O 

ESTUDO DA OBESIDADE -  ABESO).

A obesidade infantil está inversamente relacionada com a prática de atividades 

físicas, está presente, o computador e o videogame, além do baixo consumo de 

verduras, frutas, etc., confirmando-se a influência do meio ambiente sobre o 

desenvolvimento do excesso de peso, do fator sócio-econômico e do micro-ambiente 

familiar, na medida em que são impedidas de saírem de casa (por causa da 

violência) e, desta forma, deixam de correr nas praças, andar de bicicleta e participar 

de outras brincadeiras e atividade física. Atualmente, crianças ficam muito tempo, 

jogando ou navegando na internet, 26% das crianças americanas, entre 8 e 16 anos, 

passam 4 horas ou mais em frente à televisão diariamente. (OLIVEIRA). No Brasil, 

meninos que apresentam níveis sócio-econômicos mais baixos acabam exercendo 

trabalhos de força muscular, este poderá ser um fator preponderante para que não 

apresentem índices de excesso de peso (VIUNISKI 2000).

0

□  pública
■  partícula

adequado excesso
de peso
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Em 511 escolares de Londrina no Paraná verificou-se uma prevalência de 

sobrepeso em escolares de alto nível socioeconômico. O teste foi com 274 meninos e 

237 meninas, matriculados na rede particular e o resultado foi que à prevalência total 
de sobrepeso foi de 19,7% nos meninos e 17,3% nas meninas, sem uma diferença 

significante entre sexo e faixa etária. O resultado obtido foi comparado ao fato do alto 

nível socioeconômico afetar negativamente a prevalência de sobrepeso para o 

desenvolvimento de disfunções metabólicas em idades precoces (REVISTA 

PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DO DESPORTO, 2004). Os dados se tornam 

unânimes quanto à obesidade em meninos de escola particular.
O Ministério da Saúde cita que a cada quatro crianças, três apresentam excesso 

de peso, isto acontecendo a nível nacional, dados recolhidos nos anos de 1970 a 

2002, em que foram incluídas 4.500 crianças só não foi relevante para a pesquisa a 

quantidade de meninas e meninos avaliados independentemente.
Os escolares foram semelhantes quanto á idade e estatura, no entanto as 

meninas da escola pública apresentaram médias de peso e IMC mais elevados do 

que as meninas da escola particular (p<0,05). O excesso encontrado em 25% das 

alunas na escola pública e 21,05% nas escolas de rede particular (Gráfico 2).



GRÁFICO 2- DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE EXCESSO DE PESO E 

ADEQUADO NAS MENINAS DE ESCOLA PÚBLICA E 

PARTICULAR.
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As meninas desde cedo são levadas a acreditar que a gordura não é atraente e 

que a pessoa com excesso de peso de alguma forma incomoda. As meninas são 

mais sensíveis com a sua forma e peso. A obesidade não é uma situação desejável 

(LELÂRIO, 1992). O crescente apelo estético de um padrão de beleza sempre magro, 

a implicação da obesidade (PSIQWEB). O peso ideal sofre influência do meio 

ambiente. Na Universidade de Flinders, na Austrália, meninas de cinco a oito anos, 

quando entrevistadas 47% dessas meninas querem ser magras e que 45% fariam 

dietas caso engordassem. Hoje em dia a uma mobilização mundial na tentativa de 

manter-se magra. O que podemos observar é que há uma preocupação com a 

reeducação alimentar, a prova disso é a constante proliferação de produtos diet e 

light nas prateleiras dos mercados.

O poder aquisitivo neste caso é um fator positivo, pois estas meninas têm acesso 

a academia, aulas de dança, natação, ou outro tipo esporte. Durante a adolescência 

as formas do corpo podem criar problemas emocionais para muitas meninas e o 

cuidado passa a ser constante. Nesta fase a adolescente já tem uma autoconsciência



da forma corpórea e da sua aparência física (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2004). Além das condições socioeconômicas levar à obesidade, há indicações de 

que o contrário pode também ser verdadeiro, pois é o resultado encontrado com as 

meninas da escola particular.

As prevalências de excesso de peso não diferiram entre os escolares da escola 

pública, e na comparação entre os sexos na mesma escola (Gráfico 3).
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GRÁFICO 3- PERCENTUAL DE EXCESSO DE PESO NAS MENINAS E MENINOS 

DA ESCOLA PÚBLICA.
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O valor encontrado poderá estar relacionado com o aumento de altura e quadril, 

resultado das atividades hormonais. Nas meninas o hormônio é o estrógeno, já 

preparando o corpo para a maturação e a gestação, toda essa mudança no seu 

corpo, poderá retrair-las na procura do peso ideal ao contrário dos meninos que 

passam a hora de folga jogando bola, soltando pipa e praticando outras atividades 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004).
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Em 1975 tínhamos, no Brasil, um pouco mais de 8% de crianças e adolescentes 

subnutridos e cerca da metade, 4% de obesos. Esse quadro se inverteu e atualmente 

dados apontam para 9% de obesidade e só 3% de subnutridos. Segundo a 

prevalência de obesidade e sobrepeso na adolescência, alguns estudos 

populacionais revelam que em Belo Horizonte em 1993, (7,8%) dos adolescentes são 

obesos ou apresentam sobrepeso; Já em 1998 passou para (8,5%); Na cidade de 

Curitiba em 1996 é de (15,6%) de adolescentes com excesso de peso e Florianópolis 

(1999) é de (22,3%). Recentemente foi publicado no International Journal of Obesity 

um artigo que descreve a prevalência de sobrepeso e obesidade em brasileiros na 

adolescência e a partir de uma amostra com 13.715 indivíduos com variáveis 

demografias e sócio-econômico. Notou-se um risco duas vezes maior de obesidade 

em meninas em relação a meninos adolescentes, o que pode ser explicado por um 

maior armazenamento de tecido nas meninas durante o estirão puberal, enquanto 

que meninos costumam perder nessa fase.

Segundo o relatório de “Sinais Vitais”, realizado entre os anos de 2006 e 2007, 
uma organização independente com sede em Washington que estuda as principais 

tendências ambientais, sociais e económicas à escala mundial, as mulheres estão 

mais propícias a terem um elevado índice de massa corporal do que os homens 

(ADEXO).
As prevalências de excesso de peso entre os escolares da rede particular, e na 

comparação entre os sexos na mesma escola, houve uma tendência de maior 
excesso de peso nos meninos de escola particular do que nas meninas (p=0,08) e 

não foram encontrados indivíduos desnutridos, apenas o peso normal, sobrepeso e 

obeso (Gráfico 4).



GRÁFICO 4- DIFERENÇA PERCENTUAL DE EXCESSO DE PESO NAS 

MENINAS E MENINOS DA ESCOLA PARTICULAR.
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Esse excesso que apresentaram os meninos pode ser devido ao uso generalizado 

do computador, vídeo game, e as meninas por já estarem entrando na adolescência 

procuram praticar mais esportes, aulas de ginástica, dança e se alimentarem melhor, 

havendo uma maior preocupação pela estética do que os meninos (BUSKIRK, 1991).
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5.0 CONCLUSÃO

O presente estudo foi para determinar o nível de obesidade e sobrepeso entre 

crianças na escola pública e escola particular. A prevalência de excesso de peso 

encontrado foi semelhante em escolares da rede pública e particular. No entanto, 

houve uma tendência de maior excesso de peso nos meninos de escola particular do 

que nas meninas (p=0,08) e não foram encontrados indivíduos desnutridos, apenas 

com peso normal, sobrepeso e obeso.
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As curvas dos centis tradicionalmente utilizados como sobrepeso e obesidade seriam superiores àqueles obtidos
pontos de corte no caso do sobrepeso (centil 85) e da se, ao invés dos pontos de corte baseados nos valores dos
obesidade (centil 95) e as dos valores baseados em desfe- adultos, fossem adotados os centis que tradicionalmente
chos no início da vida adulta (25 kg/m2 e 30 kg/m2, definem esses diagnósticos. No caso do sexo feminino, a
respectivamente) estão expressas na Figura 2. No sexo mesma "superestimação" existiria apenas para o diagnós-
masculino, os valores das prevalências de baixo peso, tico da obesidade; sobrepeso e baixo peso seriam dassifi-

Tabela 2 - Valores críticos do IMC propostos para definição de baixo peso, excesso de peso e obesidade na população de 
referência brasileira de 2 a 19 anos em cada sexo, segundo idade

Idade

(meses)

Masculino Feminino

BP

(17,5 kg/m2)

EP

(25 kg/m 2)

OB

(30 kg/m 2)

BP

(17,5 kg/m 2)

EP

(25 kg/m2)

OB

(30 kg/m2)

24,0 13,77 19,17 21,98 13,95 18,47 20,51

24,5 13,77 19,13 21,94 13,94 18,43 20,47

30,5 13,76 18,76 21,53 13,87 18,03 20,00

36,5 13,70 18,45 21,21 13,76 17,70 19,64

42,5 13,61 18,20 20,98 13,66 17,44 19,38

48,5 13,50 18,00 20,85 13,55 17,26 19,22

54,5 13,39 17,86 20,81 13,46 17,14 19,15
60,5 13,28 17,77 20,85 13,37 17,07 19,16

66,5 13,18 17,73 20,98 13,28 17,05 19,23

72,5 13,09 17,73 21,19 13,21 17,07 19,37

78,5 13,02 17,78 21,48 13,15 17,12 19,56

84,5 12,96 17,87 21,83 13,10 17,20 19,81

90,S 12,93 17,99 22,23 13,07 17,33 20,10

96,5 12,91 18,16 22,69 13,07 17,49 20,44

102,5 12,92 18,35 23,17 13,09 17,70 20,84

108,5 12,95 18,57 23,67 13,16 17,96 21,28

114,5 13,0} 18,82 24,17 13,26 18,27 21,78

120,5 13,09 19,09 24,67 13,40 18,63 22,32

126,5 13,19 19,38 25,14 13,58 19,04 22,91

132,5 13,32 19,68 25,58 13,81 19,51 23,54

138,5 13,46 20,00 25,99 14,07 20,01 24,21

144,5 13,63 20,32 26,36 14,37 20,55 24,89

150,5 13,82 20,65 26,69 14,69 21,12 25,57

156,5 14,02 20,99 26,99 15,03 21,69 26,25

162,5 14,25 21,33 27,26 15,37 22,25 26,89

168,5 14,49 21,66 27,51 15,72 2ic,/9 27,50

174,5 14,74 22,00 27,74 16,05 23,28 28,04

180,5 15,01 22,33 27,95 16,35 23,73 28,51

186,5 15,29 22,65 28,15 16,63 24,11 28,90

192,5 15,58 22,96 28,34 16,87 2M 1 29,20

198,5 15,86 23,27 28,52 17,06 24,65 29,42

204,5 16,15 23,56 28,71 17,22 24,81 29,56

210,5 16,43 23,84 28,89 17,33 24,90 29,63

216,5 16,70 24,11 29,08 17,40 24,95 29,67

222,5 16,95 24,36 29,28 17,45 24,96 29,70

228,5 17,18 24,59 29,50 17,47 24,96 29,74

234,5 17,37 24,81 29,75 17,49 24,97 29,83

240,0 17,50 25,00 30,00 17,50 25,00 30,00

Z - 2,17 1,32 2,83 - 1,80 1,02 2,10

P 0,015 0,907 0,998 0,036 0,847 0,982

BP = baixo peso; EP = excesso de peso; IMC = indice de massa corporal; OB = obesidade.


