
 

CAROLINA PENTEADO GUERRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS – SÃO PAULO 

 

 

 

 
 

Dissertação apresentada à Universidade 

de Franca, como exigência para obtenção 

do título de Mestre em Promoção de Saúde. 

 

Orientadora:  

Profa. Dra. Maria Aparecida Tedeschi Cano 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FRANCA 

2010 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte – Biblioteca Central da Universidade de Franca 

 

 
Silva, Carolina Penteado Guerra 

 S579p       Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do município de 
Fernandópolis – São Paulo / Carolina Penteado Guerra Silva ; orientador: 
Maria Aparecida Tedeschi Cano. – 2010 

75 f. : 30 cm. 
 

Dissertação de Mestrado – Universidade de Franca 
Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestre em Promoção de Saúde 

 
        1. Promoção de saúde – Sobrepeso – Escolar.  2. Sobrepeso – Obesidade.  

3. Aleitamento materno.  4. Hábitos alimentares.  I. Universidade de Franca.  

II. Título. 

 
CDU – 614:613.25:37  

 

 



3 
 

 

 

CAROLINA PENTEADO GUERRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS – SÃO PAULO 

 

 

 

 
COMISSÃO JULGADORA DO PROGRAMA DE MESTRADO EM PROMOÇÃO DE 

SAÚDE 

 

 

 

 

Presidente: Profa. Dra. Maria Aparecida Tedeschi Cano 

             Universidade de Franca 

 

 

 

 

Titular 1: Profa. Dra. Rosane Pilot Pessa Ribeiro 

                   USP- Ribeirão Preto 

 

 

 

 

Titular 2: Prof. Dra. Glória Lúcia Alves Figueiredo  

                                                Universidade de Franca 

 

 

 

 

Franca, 07/10/2010 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO este trabalho a todos os que me apoiaram em mais esta 

conquista, em especial minha família e meu esposo Denis pelo 

incentivo e compreensão em todos os momentos. 



5 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Aos professores do Programa de Mestrado em Promoção de Saúde pela 

competência com que transmitiram seus conhecimentos, enriquecendo muito meu 

aprendizado; 

 à Profa. Dra. Lúcia Helena Pelizer Pasotto, por ter sido minha 

orientadora e amiga, dando sugestões valiosas no desenvolvimento desta pesquisa; 

 à Profa. Dra. Maria Aparecida Tedeschi Cano, por ter se tornado minha 

orientadora após a saída da Profa. Dra. Lúcia, acrescentando experiência e competência na 

finalização desta Dissertação;  

 aos funcionários da Pós-graduação da UNIFRAN, pela paciência e 

competência no atendimento à nós alunos; 

 aos colegas de mestrado, em especial Sueli e Vinícius, que 

compartilharam das minhas felicidades e angústias. Lembrarei para sempre de todos vocês; 

 à Fundação Educacional de Fernandópolis na pessoa do presidente 

Paulo Nascimento pelo estímulo e incentivo ao meu aprimoramento profissional.  

 às professoras do curso de Nutrição da Fundação Educacional de 

Fernandópolis pelo apoio, em especial a professora Angela que me inspirou e me incentivou a 

fazer o mestrado.  

 aos formandos de 2009 do curso de Nutrição da Fundação Educacional 

de Fernandópolis: Poliana, Nélly, Tatiane, Monique, Tânia, Renata e Tatiana, que me 

apoiaram na coleta de dados; 

 à diretora e à dirigente de ensino das escolas da cidade de 

Fernandópolis, que permitiram que esta pesquisa fosse realizada nas escolas escolhidas. 

 à todos os escolares e seus responsáveis que participaram desta 

pesquisa. 

 

 

                               Muito obrigada. 

 



6 
 

 

 

RESUMO 

 

  

SILVA, Carolina Penteado Guerra. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do 

município de Fernandópolis – São Paulo. 2010. 75f. Dissertação (Mestrado em Promoção 

de Saúde) – Universidade de Franca, Franca. 

 

 

A prevalência de sobrepeso e obesidade infanto-juvenil vem aumentando nos últimos anos 

tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Atribui-se esse fato a 

dois mecanismos principais: a diminuição do gasto energético, devido ao sedentarismo e o 

aumento da ingestão calórica. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade em escolares, de ambos os sexos, com idades entre 6 a 10 anos, matriculados em 

escolas das redes privada e pública do município de Fernandópolis – SP, associando a isso 

seus fatores determinantes, como os sócio-econômicos, atividades físicas, hábitos alimentares 

e tempo de aleitamento materno. Foram avaliados 319 escolares, sendo 170 do sexo feminino 

(53%) e 149 do sexo masculino (47%); para a classificação do estado nutricional foram 

utilizados os gráficos de IMC por percentil para as idades entre 5 e 19 anos, sugeridos pela 

WHO. Verificou-se que 160 escolares (50%) estavam eutróficos; 71 escolares (22%) com 

sobrepeso; 67 escolares (21%) obesos e 21(7%) com IMC abaixo do ideal para a idade. Estes 

dados estão de acordo com os resultados encontrados em pesquisas realizadas no Brasil e no 

mundo. Fatores como a escolaridade do responsável pelo escolar e o número de pessoas que 

moram em sua residência estão associados positivamente com a prevalência de sobrepeso e 

obesidade, sendo que dos 138 escolares com excesso de peso, 45% possuem o mantenedor 

com ensino médio completo e 39% com ensino superior ou pós-graduação. Entre os escolares 

com excesso de peso, 70% moram em domicílio com até quatro pessoas e 30% moram em 

domicílio com cinco pessoas ou mais. A preferência sobre a ocupação do tempo livre mostra a 

tendência para atividades com gasto energético reduzido, como jogar vídeo-game, assistir TV 

ou usar o computador, em substituição às atividades com gastos energéticos maiores, como a 

prática de esportes e brincadeiras. Com relação ao tempo de aleitamento materno observa-se 

uma tendência ao desmame precoce, pois 35% dos escolares foram amamentados até o sexto 

mês de vida e 23% tiveram o leite materno substituído pelo leite de vaca, reforçando a 

importância do aleitamento materno como efeito protetor contra o excesso de peso. Com 

relação à frequência alimentar, apesar de os responsáveis pelos escolares relatarem que em 

42% dos casos sempre oferecerem alimentos saudáveis, observou-se uma divergência em 

relação aos resultados obtidos na frequência alimentar do escolar e do responsável, mostrando 

um consumo tanto de alimentos essenciais como de alimentos impróprios rotineiramente. Os 

resultados encontrados nesse estudo reforçam a necessidade e importância de implementação 

de programas de reeducação alimentar, educação nutricional e prática de atividade física 

relacionados à promoção de saúde já nas séries iniciais do ensino fundamental e estendidos 

aos pais ou responsáveis. 

  

 

Palavras-chave: escolar; sobrepeso; obesidade; aleitamento materno; hábitos alimentares.
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ABSTRACT 

 

 

SILVA, Carolina Penteado Guerra. Prevalence of overweight and obesity in school 

children of Fernandópolis - São Paulo. 2010. 75f. Dissertation (Masters in Health 

Promotion) - University of Franca, Franca. 

 

 
The prevalence of overweight and obese children and adolescents has increased in recent 

years both in developed and in developing countries. This fact is attributed to two main 

mechanisms: a decrease in energy expenditure due to sedentary lifestyle and increased caloric 

intake. The aim of this study was to evaluate the prevalence of overweight and obesity in 

schoolchildren of both sexes, aged 6 -10 years, enrolled in the private and public schools in 

the city of Fernandópolis - SP, associating the determining factors, as the socio-economic, 

physical activity, dietary habits and duration of breastfeeding. We evaluated 319 students who 

were 170 females (53%) and 149 males (47%); for the classification of nutritional status were 

used BMI percentile charts for children aged 5 to 19 years, suggested by WHO. It was found 

that 160 students (50%) were eutrophic, 71 students (22%) were overweight, 67 students 

(21%) were obese and 21 (7%) with BMI under the ideal percentage for their age. These data 

are consistent with findings in research conducted in Brazil and worldwide. Factors such as 

school formation of the person responsible for these children and the number of people living 

at home are positively associated with the prevalence of overweight and obesity, it was 

observed that 45% out of the 138 schoolchildren who are overweight,  had their keepers with 

complete high school and 39% with college or post-graduation. Among students who are 

overweight, 70% live in households with up to four people and 30% live in households with 

five or more people. The preference on the occupation of free time shows a tendency for 

activities with reduced energy expenditure, such as playing video games, watching TV or 

using the computer to replace the activities with higher energy expenditure, such as sports and 

games. Regarding the duration of breastfeeding there is a tendency to early weaning, because 

35% of children were breastfed until the sixth month of life and 23% had breast milk replaced 

by cow milk, supporting the importance of breastfeeding as a protective effect against 

excessive weight. Regarding food frequency, although the responsible for the students 

reported that 42% of cases always offer healthy food, there was a divergence from the results 

obtained in the frequency that the students and their responsible consume food, both showing 

a consumption of essential food and improper food in their routine. The results of this study 

reinforce the need and importance of implementing programs of food re-education, nutritional 

education and physical activity related to health promotion since the early grades of 

elementary school and extended to parents or guardians. 

 

 

Key words: schoolchildren; overweight ; obesity; breastfeeding; food habits.
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INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, vivemos uma situação conhecida como transição nutricional, que 

é caracterizada pela inversão da distribuição dos problemas nutricionais da população, sendo 

geralmente uma passagem da desnutrição para a obesidade. 

 Nos países em desenvolvimento, devido à industrialização e à urbanização, 

houve uma mudança no padrão alimentar das famílias. Essas mudanças que vêm ocorrendo 

tanto nos padrões do consumo alimentar, como nos hábitos inadequados com diminuição do 

gasto energético, maior ingestão energética, alimentos industrializados de baixo valor 

nutricional e grande quantidade calórica e hábito de alimentar-se em frente à televisão entre 

outros, principalmente na infância e na adolescência, têm levado pesquisadores e profissionais 

a indicar a necessidade de intervenções imediatas nesse quadro (FAGIOLI; NASSER, 2008). 

A obesidade pode ser definida de uma maneira simplificada como o acúmulo 

excessivo de gordura corporal em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos 

(PINHEIRO et al., 2004). E o sobrepeso como um excesso de peso em relação ao peso ideal 

(FISBERG, 2005). 

Entre crianças e adolescentes brasileiros, Wang et al. (2002) identificaram 

aumento da prevalência do excesso de peso em ritmo acelerado. Em 1974, observava-se uma 

prevalência de excesso de peso de 4,9% entre crianças entre 6 e 9 anos de idade e de 3,7% 

entre os adolescentes de 10 a 18 anos. Em 1996-97, observou-se 14% de excesso de peso na 

faixa etária de 6 a 18 anos em nosso país.  

                        Em virtude da crescente prevalência na infância, da persistência ao longo da 

vida e da associação com riscos à saúde, a obesidade posiciona-se como um dos grandes 

problemas de saúde pública. Sabe-se que quanto mais intenso e precoce é seu aparecimento, 

maior o risco de persistência no adulto, sendo mais graves as co-morbidades relacionadas a 

ela (GOUVEIA, 1999). 

Vários autores levantaram a hipótese de que o aleitamento materno teria um 

efeito protetor contra a obesidade infantil. O aleitamento materno representa uma das 

experiências nutricionais mais precoces do recém-nascido, dando continuidade à nutrição 

iniciada na vida intra-uterina. A composição do leite materno em termos de nutrientes difere 
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quantitativamente das fórmulas infantis. Além disso, vários fatores bioativos estão presentes 

no leite humano, entre eles hormônios e fatores de crescimento que vão atuar sobre o 

crescimento, a diferenciação e a maturação funcional de órgãos específicos, afetando vários 

aspectos do desenvolvimento (BALABAN; SILVA, 2004). 

A formação dos hábitos alimentares é um processo que se inicia desde o 

nascimento com as práticas alimentares introduzidas nos primeiros anos de vida pelos pais, 

primeiros responsáveis pela formação destes hábitos. Posteriormente, esse processo vai sendo 

moldado, tendo como base as preferências individuais, as quais são determinadas pela 

genética, pelas experiências positivas e negativas vividas com relação à alimentação, pela 

disponibilidade de alimentos dentro do domicílio, pelo nível socioeconômico, pela influência 

da mídia e pelas necessidades fisiológicas (SANTOS,  2007). 

Segundo Obelar, Pires e Wayhs (2009) a fase escolar compreende crianças com 

idades entre seis a 10 anos.  Esta nova classificação se dá devido à nova Resolução da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SE - 98, de 23-12-2008, que estabelece 

diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio, dando 

início à implantação do ensino fundamental de 09 (nove) anos, a partir de 2009, de forma 

gradativa e contínua. Assim sendo, diminuiu-se a idade inicial escolar para seis anos de idade 

(EDUCAÇÃO, 2008).  

Na fase escolar caracteriza-se um ritmo de crescimento constante e ganho de 

peso mais acentuado próximo ao estirão da adolescência (OBELAR; PIRES; WAYHS, 2009). 

A insistência na introdução e aceitação de alimentos saudáveis nesta fase é muito importante, 

evitando-se, contudo, exagero em alimentos ricos em gorduras, sal, açúcares e doces, 

priorizando-se o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras (FAGIOLI; NASSER, 

2008).  

O estilo de vida vincula-se ao conjunto de comportamentos, hábitos e atitudes, 

ou seja, são expressões socioculturais de vida, traduzidas nos hábitos alimentares, no gasto 

energético do trabalho diário, nas atividades de lazer, entre outros hábitos, vinculados aos 

processos de adoecimento, especialmente, quando relacionados às doenças crônicas não 

transmissíveis (PAIM, 1997; POSSAS, 1989; CHOR, 1999; MENDONÇA, 2005).  

Ficar horas em frente à televisão, redução dos espaços de lazer, insegurança 

relacionada à violência urbana, facilidades de locomoção e os avanços tecnológicos estão 

influenciando a inatividade física e sedentarismo.  As mudanças nos hábitos alimentares como 

os fast-foods, as comida barata de pouca qualidade nutricional e repleta de gorduras, vem 

seduzindo as famílias e as crianças, criando uma geração acostumada com as facilidades do 
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mínimo esforço, trazendo graves consequencias para a saúde e contribuindo para a obesidade 

no mundo (BARBOSA, 2009). 

Vidotti (2008) realizou um estudo que avaliou 94 adolescentes de escola 

pública e privada da cidade de Fernandópolis-SP, detectando índices preocupantes, 30% dos 

alunos apresentando excesso de peso, ou seja, 17 alunos (18%) com sobrepeso e 11 alunos 

(12%) obesidade. Diante deste quadro, observa-se a importância de uma investigação que vise 

associar fatores relacionados à prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças em idade 

escolar, como o nível socioeconômico, atividade física, composição das refeições e escolhas 

alimentares, tempo de aleitamento materno, entre outros fatores. 

Este estudo torna-se relevante, pois através da comparação com o estudo 

realizado por Vidotti (2008) em relação a adolescentes, pode-se ter uma noção do início do 

problema: no início da vida, com a introdução de hábitos alimentares ou em idade mais 

avançada, como a adolescência, onde estes conseguem ter suas próprias escolhas. 

Os resultados obtidos com o presente estudo relativizarão o planejamento de 

atividades educativas que possam atuar nas escolhas alimentares de crianças e adolescentes, 

tentando minimizar os problemas desde a infância para que estes não se estendam para a vida 

adulta. Torna-se importante, atividades de educação nutricional no ambiente escolar que 

ofereçam informações sobre o impacto dos alimentos no organismo, informando, ensinando e 

melhorando as escolhas alimentares de crianças e adolescentes para se garantir saúde e melhor 

qualidade de vida, sem deixar de envolver pais e professores nestas atividades. 
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2 OBJETIVOS 

 

  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade e fatores associados em 

escolares de seis a 10 anos, matriculados em escola pública e privada do município de 

Fernandópolis – São Paulo. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Investigar possíveis fatores associados à prevalência de sobrepeso e obesidade 

tais como: fatores sócio-econômicos, práticas de atividades físicas, composição das refeições, 

escolhas alimentares e tempo de aleitamento materno. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 TRANSIÇÃO NUTRICIONAL 

 

 

O panorama da evolução nutricional da população brasileira revela, nas últimas 

décadas, mudanças em seu padrão. As tendências temporais da desnutrição e da obesidade 

definem características marcantes do processo de transição nutricional do país. Ao mesmo 

tempo em que declina a ocorrência da desnutrição em crianças e adultos em ritmo bem 

acelerado, aumenta a prevalência de sobrepeso e obesidade (BATISTA FILHO; RISSIN, 

2003). 

A obesidade talvez seja o maior problema que estamos enfrentando hoje em 

todo o mundo, possivelmente maior até que a desnutrição (o que não significa que as 

deficiências nutricionais tenham sido eliminadas). A globalização trouxe muitos benefícios, 

mas também trouxe malefícios. A vida sedentária é hoje reconhecida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como inimigo público número um no que diz respeito à saúde 

populacional (BARBOSA, 2009). 

Segundo o mesmo autor, outro fator importante da transição nutricional 

ocorrida nas últimas décadas converge para uma dieta rica em gorduras de origem animal, 

açúcares refinados e alimentos industrializados e com poucos carboidratos complexos e 

fibras. Além disso, com o declínio progressivo da atividade física dos indivíduos e o 

desenvolvimento de aparelhos e equipamentos poupadores de energia, o ser humano passou a 

gastar menos energia. Essa combinação (indivíduos geneticamente predispostos à obesidade, 

alimentação errada e sedentarismo) contribui muito para o aumento da obesidade no mundo. 

 

 

3.2 CONCEITOS DE SOBREPESO E OBESIDADE 

 

 

A obesidade é uma doença complexa, com etiologia multifatorial e 

consequencias metabólicas heterogêneas. Pode ser definida como uma doença caracterizada 
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pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo conseqüência de balanço energético 

positivo (desequilíbrio crônico entre a energia ingerida e a consumida) (MENDONÇA; 

ANJOS, 2004) e o sobrepeso como um excesso de peso em relação ao peso ideal, ambos 

acarretam repercussões à saúde com perda importante não só na qualidade como na 

quantidade de vida (FISBERG, 2005). 

O excesso de gordura corporal, configurando sobrepeso e obesidade, vem 

sendo observado em vários estudos em países desenvolvidos e em países em 

desenvolvimento, constatando-se prevalências elevadas e conferindo a este problema de saúde 

pública proporções epidêmicas (EBBELING et al., 2002; FISBERG, 2005; LOBSTEIN et  

al., 2004). 

Essa epidemia não está restrita a determinada raça, etnia ou grupo 

socioeconômico, mas sabe-se que os fatores culturais, ambientais e genéticos influenciam na 

sua gênese (CARNEIRO, 2005). 

A obesidade pode ser classificada como andróide (maçã) e ginóide (pêra). A 

forma andróide é mais comum no sexo masculino, nos quais a gordura, chamada de gordura 

visceral ou abdominal, acumula-se principalmente no tórax e no abdome. A forma ginóide, 

mais comum no sexo feminino, apresenta a gordura distribuída de forma periférica pelo 

corpo, com a maior parte da gordura depositada nas nádegas e nas coxas (LAMOUNIER et 

al., 2009). 

Ainda segundo os mesmos autores, obesidade do tipo central, abdominal ou 

andróide é muito mais importante como fator de risco de doenças cardiovascular que a 

obesidade ginóide, uma vez que está relacionada à maior incidência de diabetes e alterações 

de lípides no sangue. Isso se deve ao tamanho do adipócito, que é maior na gordura visceral, 

seguido da gordura subcutânea e, por último, nas coxas e nos glúteos. 

 

 

3.3 EPIDEMIOLOGIA DE SOBREPESO E OBESIDADE 

 

  

Estudos mais recentes apontam a obesidade como o problema nutricional mais 

prevalente nos Estados Unidos, chegando a afetar um terço da população adulta e adolescente. 

Projeções indicam que não havendo intervenção, a população americana chegará a 2035 com 

90% dos indivíduos com excesso de peso (FISBERG, 2005). 
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A obesidade deixou de ser um problema particular para se tornar um 

importante problema de saúde pública da atualidade. Sua prevalência vem aumentando nas 

últimas décadas em todo o mundo, principalmente em países desenvolvidos, acometendo 

também países em desenvolvimento, como o Brasil (KUSKOWSKA, 1993). 

No Brasil, dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram uma tendência de aumento na prevalência de sobrepeso em crianças e 

adolescentes, entre seis e 18 anos de idade, de 4,1% para 13,9%, no período entre 1975 e 

1997. A freqüência de adolescentes com excesso de peso foi de 16,7% em  2002 e 2003, e um 

pouco maior em meninos (17,9%) do que em meninas (15,4%). Em ambos os sexos, a 

freqüência foi máxima entre adolescentes de 10 a 11 anos de idade (22%), diminuindo para 12 

a 15% no final da adolescência (WEFFORT; LAMOURIER, 2009). 

Em estudo realizado Vidotti (2008) avaliou 94 adolescentes, sendo 70 do sexo 

feminino (74%) e 24 do sexo masculino (26%), com idade entre 10 anos completos e 15 

anos incompletos, de escola pública e privada do município de Fernandópolis detectando 

índices preocupantes em relação ao sobrepeso e obesidade. Verificou-se que 49 sujeitos 

(52%) estavam eutróficos, seis sujeitos (6%) estavam com baixo peso, 11 sujeitos (12%) 

com risco para baixo peso, 17 sujeitos (18%) estavam com sobrepeso e 11 sujeitos (12%) 

estavam obesos. 

  Tem-se observado a prevalência de obesidade em crianças de todas as idades, 

jovens e adultos. É de difícil tratamento e pode trazer conseqüências desfavoráveis tanto 

físicas, sociais, como emocionais. 

 

 

3.4 DEFINIÇÃO DA FASE ESCOLAR  

 

 

Em relação à definição da fase escolar existe uma controvérsia entre autores na 

hora de classificar a idade inicial do escolar. Segundo Fagioli & Nasser (2008) a idade escolar 

é considerada dos sete aos 10 anos e caracteriza-se como um período de crescimento com 

exigências nutricionais altas. Já Obelar, Pires e Wayhs (2009) definem como escolar a criança 

que compreende a idade entre seis e 10 anos.  Esta divergência se dá devido à nova Resolução 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SE - 98, de 23-12-2008, que estabelece 

diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio, dando 

início à implantação do ensino fundamental de 09(nove) anos, a partir de 2009, de forma 
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gradativa e contínua. Assim sendo, diminuiu-se a idade inicial escolar para seis anos de idade 

(EDUCAÇÃO, 2008). Por esta razão, optou-se nesta pesquisa, por se coletar os dados nestes 

moldes mais atuais, definindo o escolar como o indivíduo que compreende a faixa etária entre 

seis e 10 anos. 

A alimentação nessa idade destaca-se como um dos fatores ambientais mais 

importantes, relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil (NASSER, 2008).  

A fase escolar é a fase ideal para o aprendizado e portanto, para que sejam 

transmitidos conhecimentos sobre as propriedades dos alimentos e seus nutrientes e sobre 

alimentação e hábitos de vida saudáveis à criança, fazendo com que ela se torne consciente da 

escolha dos alimentos a serem ingeridos (GAGLIANONE, 2003). 

A infância é uma fase caracterizada pelo crescimento e desenvolvimento 

acelerados do ser humano. Dessa forma, o acompanhamento nutricional nessa etapa é 

fundamental para que a criança adquira todo o seu potencial e torne-se um adulto saudável. A 

presença de uma alimentação e nutrição inadequadas assim como estilo de vida incorreto 

nesses primeiros anos de vida poderiam comprometer o crescimento e o desenvolvimento de 

forma irreversível (SANTOS, 2007). 

 

  

3.5 CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

A natureza multifatorial dos problemas nutricionais impõe a utilização de 

múltiplos indicadores para estabelecimento do estado nutricional, dentre os quais os clínicos, 

os dietéticos, os antropométricos, os bioquímicos e a avaliação subjetiva global (ASG), 

complementada com a história socioeconômica familiar (DUARTE, 2007). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que os indicadores 

antropométricos devam ser utilizados na determinação do estado nutricional e de saúde de 

indivíduos e coletividades, sendo importantes no diagnóstico e acompanhamento da situação 

nutricional e crescimento corporal (FAGIOLI, 2008). 

As medidas antropométricas (peso e altura) são as mais utilizadas para avaliar a 

saúde e o risco nutricional infantis, tendo em vista a relação entre nutrição e dimensões 

corporais durante o processo de crescimento e desenvolvimento. A combinação das medidas 

antropométricas, por meio dos indicadores antropométricos, analisadas de acordo com a faixa 
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etária e o sexo, permite traçar o diagnóstico nutricional pela interpretação do grau de 

crescimento e desenvolvimento infanti (ACCIOLY; PADILHA, 2007). 

Para a interpretação dos dados antropométricos, torna-se necessário o uso de 

padrões de referência e de pontos de corte definidos. Existem inúmeras curvas para o 

acompanhamento do estado nutricional de crianças e adolescentes. Todas trazem diferenças 

metodológicas entre si. Por se tratar das recomendações mais utilizadas recentemente, nesse 

estudo foram utilizados o gráficos de IMC (Índice de Massa Corpórea) para idades de cinco 

aos 19 anos, tanto para meninas como para meninos, por Percentis recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e apresentados nos Anexos 5 e 6 (WHO, 2007). 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um dos indicadores nutricionais mais 

usados, principalmente, pela facilidade do cálculo e por apresentar relação com a morbi-

mortalidade. Seu uso possibilita a identificação e classificação do estado nutricional de cada 

indivíduo. Para realização do cálculo do IMC, utiliza-se a divisão do peso pela altura ao 

quadrado. Os critérios de diagnósticos e classificação do estado nutricional são estabelecidos 

conforme o ciclo de vida em que o indivíduo se encontra (LEBRÃO; DUARTE, 2003). 

O IMC de crianças deve ser avaliado utilizando-se os gráficos de IMC/idade 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), por serem um indicador utilizado 

principalmente para identificar sobrepeso e obesidade (WHO, 2007). 

A utilização das curvas pode ser uma forma de prevenção da obesidade, pois 

constituem uma maneira eficaz para se detectar precocemente o problema. As novas curvas 

(WHO, 2007) permitem um diagnóstico precoce do ganho excessivo do peso e com esses 

padrões, pais, profissionais de saúde e gestores de políticas públicas, tomam conhecimento do 

que constitui um desenvolvimento infantil adequado. Os padrões fornecem fortes evidências 

para proteção, promoção e suporte do direito de cada criança a desenvolver seu pleno 

potencial. Uma das metas da OMS é que as novas curvas sejam utilizadas em todos os países 

do mundo, para que haja uma padronização na classificação do estado nutricional dos 

indivíduos (LAMOUNIER et al., 2009). 

A classificação do estado nutricional de acordo com o gráfico de IMC (Índice 

de Massa Corpórea) para idades entre cinco e 19 anos, tanto para meninas como para 

meninos, por Percentis, segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007) é 

demonstrada na Tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1: Classificação do estado nutricional de acordo com percentis de IMC 

Valores Críticos Diagnóstico Nutricional 

< Percentil 3           Baixo IMC para idade 

≥ Percentil 3 e                             

< Percentil 85                      IMC adequado ou Eutrófico 

≥ Percentil 85 e           Sobrepeso 

< Percentil 97            

≥ Percentil 97           Obesidade 
Fonte: WHO (2007) 

 

A classificação do estado nutricional de escolares através de dados 

antropométricos e análise das curvas sugeridas (WHO, 2007) deveriam se tornar rotina no 

ambiente escolar, minimizando e detectando precocemente o risco para sobrepeso e obesidade 

e encaminhando para acompanhamento médico e nutricional aqueles que já apresentam 

excesso de peso. 

 

 

3.6 FATORES AMBIENTAIS, PSICOLÓGICOS E A VULNERABILIDADE 

RELACIONADA À OBESIDADE 

 

 

A obesidade é considerada um problema emergente de saúde pública no Brasil 

e no mundo. Constitui um dos principais agravos nutricionais que acomete crianças, podendo 

ter sérias conseqüências negativas para a saúde física e mental. Além disso, é considerada 

uma grande preditora de obesidade na vida adulta. O Brasil está entre os quatro países que 

apresentam rápida elevação de prevalência de obesidade em crianças e adolescentes. O estilo 

de vida inadequado, incluindo a prática de assistir à televisão durante várias horas por dia, a 

difusão dos jogos eletrônicos, o sedentarismo, a falta do aleitamento materno, a utilização 

incorreta de alimentos formulados, a substituição dos alimentos processados no domicílio 

pelos industrializados, entre outros fatores, favorecem a obesidade (NOVAES et. al, 2009). 
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3.6.1 Fatores Ambientais 

 

  

É do nosso conhecimento que o padrão alimentar brasileiro tem apresentado 

mudanças decorrentes do maior consumo de alimentos industrializados, em substituição às 

tradicionais comidas caseiras. Estas transformações provocadas pelo estilo de vida moderno 

levam ao consumo excessivo de produtos gordurosos, açúcares, doces e bebidas açucaradas e 

a diminuição da ingestão de cereais e/ou produtos integrais, frutas e verduras, os quais são 

fontes de fibras (LIMA et al, 2004). Essa alimentação inadequada pode ocasionar 

repercussões metabólicas importantes que poderão se manifestar na vida adulta (ACCIOLY et 

al., 1998). 

Os hábitos alimentares em grupamentos humanos são determinados por 

condições culturais, sociais, econômicas e tecnológicas que fazem parte da identidade da 

própria comunidade ou sociedade (SILVEIRA; TADDEI, 2009). 

A família é a primeira instituição que tem ação sobre os hábitos do indivíduo. 

É responsável pela compra e preparo dos alimentos em casa, transmitindo seus hábitos 

alimentares às crianças (GAMBARDELLA et al., 1999). 

As práticas alimentares no primeiro ano de vida constituem um marco 

importante na formação dos futuros hábitos das crianças. Nos primeiros anos de vida, o 

alimento é uma das principais formas de contato com o mundo externo e é prioritário que o 

desenvolvimento neuromotor e emocional também sejam considerados. Nesse sentido, é 

importante enfatizar a importância do aleitamento materno, por oferecer o alimento mais 

completo no início de vida da criança. Ele deveria ser incentivado, apoiado, estimulado, 

divulgado, de maneira a garantir sua duração por um tempo adequado (PALMA; 

DISHCHEKENIAN, 2009). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), crianças de zero a 

seis meses deveriam receber aleitamento materno exclusivo e, a partir de então, receber 

alimentação complementar adequada associada ao leite materno, estendido até 2 anos 

(EUCLYDES, 2005). 

Fisberg (2005) afirma que o aumento da obesidade em lactentes é resultado de 

um desmame precoce e incorreto, de erros alimentares no primeiro ano de vida, presentes 

principalmente, nas subpopulações urbanas, as quais abandonam precocemente o aleitamento 

materno, substituindo-o por alimentação com excesso de carboidratos, em quantidades 

superiores que as necessárias para seu crescimento e desenvolvimento. 
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Crianças em aleitamento materno exclusivo durante pelo menos três meses tem 

menor risco de apresentar sobrepeso ao atingir a idade escolar. Estudos correlacionam o 

desenvolvimento da obesidade na idade escolar com o período de tempo em que as crianças 

foram alimentadas somente com leite materno. Para as que não foram amamentadas, a 

incidência de obsidade foi de 4,5% e entre as que haviam sido amamentadas por 12 meses ou 

mais, a incidência de obesidade na idade escolar era de somente 0,8% (UEHARA; 

MARIOSA, 2005). 

Uma distorção alimentar no primeiro ano de vida, também pode ser avaliada 

pela concepção errônea que os pais têm de que bebê gordo é sinônimo de sadio. E outras 

mães, especialmente as de nível sócio-econômico mais baixo, que têm medo de seu filho ficar 

desnutrido, levando-a a superalimentá-lo (RODRIGUES, 1998). 

   Os estudos mais recentes confirmam que a inatividade física tornou-se um dos 

maiores vilões na gênese da obesidade infantil (RODRIGUES, 1998). A forma de vida 

sedentária da sociedade moderna, facilitada pelos avanços tecnológicos (vídeo-game, 

televisão, DVD, automóvel, etc.), contribuem para a redução do gasto energético que já é 

diminuído no individuo obeso (MELLO et. al., 2004). 

   A relação entre a hipoatividade e obesidade é de grande importância 

epidemiológica. Estudos científicos bem controlados e evidências clínicas demonstram os 

benefícios de um estilo de vida saudável no qual se inclui a prática de atividade física. Apesar 

disso, em razão da violência urbana, da incorporação de tecnologia entre outros, nossos 

jovens estão cada vez mais inativos (ROSSETTI; NORTON, 2009). 

Estudos epidemiológicos demonstram que com o aumento da idade, da infância 

à adolescência, há um decréscimo do nível de atividade física em ambos os sexos (LEITE, 

2002). 

Fatores socioeconômicos e culturais influenciam o estado nutricional, assim 

como o desempenho físico. O estado nutricional desempenha papel fundamental no padrão de 

atividade física da criança. A obesidade pode ser considerada tanto causa quanto 

conseqüência, de baixos níveis de atividade física (WHO, 1995). 

   Contudo a estratégia que, a longo prazo, poderia ser bem sucedida para atenuar 

as altas prevalências de obesidade entre crianças e adolescentes, envolveria a combinação do 

aumento de atividade física, educação nutricional e modificação do comportamento familiar.  
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3.6.2 Fatores Psicológicos 

 

 

O processo de alimentação-nutrição tem importância não só nos aspectos 

fisiológicos, mas também no desenvolvimento psicossocial do indivíduo, interferindo nos 

conteúdos relacionais e emocionais. Os alimentos e o ato de comer estão associados a 

múltiplas circunstâncias significativas emocionalmente (COBELO, 2004). 

É necessário entender que, para o ser humano, o alimento não constitui apenas 

um combustível, apesar de ser fonte de energia e nutrientes, e sua adequada ingestão deveria 

ser objeto de preocupação e estudo. O homem tem uma importante relação emocional e social 

com o alimento, numa perpetuação da relação de bem-estar advinda do ato de ser alimentado, 

cuidado e presenteado com alimento (ALVARENGA, 2004). 

Em um mundo em que se define o normal como um conceito estatístico, os 

extremos são encarados com segregação, preconceito e uma curiosidade mórbida. Altos e 

baixos, magros e gordos, todos os pólos são problemáticos e enfrentam dificuldades diárias 

(FISBERG, 2005). 

Tem sido reconhecida, pela comunidade científica, a importância dos fatores 

psicológicos na gênese da obesidade. Rodrigues (1998) explica que o indivíduo obeso poderia 

ser alguém que não consegue controlar a alimentação. A Teoria Psicanalítica sugere que as 

crianças aprendem a dominar a ansiedade pelo alimento e o excesso de comida é visto como 

um domínio não adaptativo de resposta à depressão e ansiedade. Frequentemente, a ingestão 

de alimentos é utilizada para reduzir os sentimentos de privação emocional que estão 

presentes na infância e muitas vezes, estão associados com um relacionamento instável entre 

seus pais.  

 O papel desempenhado pelos fatores psicológicos para o início ou piora do 

ganho de peso é amplamente relatado na clínica médica. O divórcio dos pais, um falecimento 

na família, uma mudança no modo de vida, preocupações na escola podem causar uma 

desregulação emocional e levar a um excesso ponderal através do aumento da ingestão 

alimentar e diminuição ou ausência de atividade física (TOUNIAN, 2008). 

  Ainda segundo o autor citado acima, assim que o excesso de peso é 

reconhecido, não pela própria criança, mas pelos seus pares, ela é alvo de zombarias. Sem 

deixar transparecer, a criança, modifica seu comportamento evitando situações que a 

coloquem em dificuldade, em particular a atividade física ou as circunstâncias nas quais ela 

precisa mostrar seu corpo. A redução da atividade física parece acarretar o tédio, diminuição 
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da autoconfiança, para estas situações, o comer fora de hora e o aumento do tamanho das 

porções são tentativas de resposta e de reconforto.  

  Hilde Bruch (1975), uma das pioneiras no estudo do impacto psicológico da 

obesidade na infância, já argumentava, sobre o caráter indesejável dessa condição na infância 

e, particularmente na adolescência, num contexto social obcecado pela boa forma física. 

  Pode-se pensar na obesidade como conseqüência de um bloqueio na 

capacidade de representar ou elaborar as demandas pulsionais que o corpo faz ao 

comportamento e vice-versa. Não que sejam temas mal mentalizados, mas, sim, defesas 

arcaicas criadas contra angústias psicóticas. Trata-se de significantes pré-verbais em que as 

funções do corpo, os sentidos, como o olfato, o toque, a oralidade, desempenham um papel 

preponderante (SPADA, 2005). 

  A ingestão de alimentos é uma forma de comportamento controlada de maneira 

consciente. Desse modo, os seres humanos devem ser dotados de capacidade para decidir 

quando e como expressar sua própria alimentação (ROLLS, 2005). Esta, por sua vez, é 

caracterizada por uma intervenção individual para ajustar o próprio padrão de comportamento 

e pode refletir a interação entre a biologia humana, o ambiente e as tentativas auto-impostas 

de controle (BLUNDELL; GILLET, 2001). 

  A obesidade está relacionada a fatores psicológicos (como o controle, a 

percepção de si, a ansiedade, o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes) e 

demanda uma investigação sistemática, quando se propõe a construir conhecimentos que 

possam subsidiar práticas de assistência. A percepção das pessoas sobre o controle que 

exercem em relação a eventos de suas vidas tem sido baseada nas formulações teóricas de 

Rotter (1966). Este autor propôs o construto locus de controle, no qual são identificadas duas 

tendências: a interna e a externa. As pessoas com locus de controle interno tendem a localizar 

em si mesmas o controle, enquanto os externamente orientados tendem a localizar em outras 

pessoas o controle sobre o que ocorre em suas vidas. 

  Tais aspectos emocionais podem ser determinantes para o desenvolvimento de 

importantes distúrbios alimentares como a obesidade. Para um retrocesso deste problema 

grave além de acompanhamento nutricional faz-se necessário, muitas vezes, a presença do 

profissional Psicólogo ou até Psiquiatra para acompanhamento e tratamento psicológico 

destes indivíduos. 
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3.6.3 Vulnerabilidade dos escolares em relação à obesidade infantil 

 

 

 O conceito de vulnerabilidade remete à idéia de fragilidade e de dependência 

que se vincula à situação de crianças e adolescentes, principalmente os mais pobres. Contudo, 

os fatores de risco que incidem sobre a vida deles não se restringem aos problemas da 

exclusão social, mas envolvem também os relacionamentos entre crianças e adultos, que 

ocorrem tanto no espaço público quanto no privado (SIERRA; MESQUITA, 2006). 

A vulnerabilidade expressa “os potenciais de adoecimento/não adoecimento 

relacionados „a todo e cada indivíduo‟ que vive em certo conjunto de condições” (AYRES et 

al.  2006). 

Para Sanches e Bertolozzi (2007) o conceito de vulnerabilidade aponta para um 

conjunto de aspectos coletivos, contextuais, que levam à suscetibilidade a doenças ou agravos, 

levando em conta, também, aspectos relacionados à disponibilidade ou carência de recursos 

destinados à proteção de pessoas. 

Ayres et al (2006) descrevem três dimensões em que se deve analisar a 

vulnerabilidade: individual, social e programática. A individual está associada a 

comportamentos que criam oportunidades para o desenvolvimento da obesidade em um 

contexto individual e social. Na dimensão social estão: as normas sociais; referências 

culturais; relações de gênero; relações de raça e etnia; estigma e discriminação; emprego; 

salários; suporte social; acesso à saúde, educação, justiça, cultura, ao lazer e esporte; liberdade 

de pensamento e expressão; participação política e cidadania. Vulnerabilidade social traduz, 

então, um contexto em que o conjunto de características, recursos e habilidades relacionados a 

um determinado grupo social se mostra “insuficientes, inadequados ou difíceis para lidar com 

o sistema de oportunidades oferecido pela sociedade, de forma a ascender a maiores níveis de 

bem-estar ou diminuir probabilidades de deteriorização das condições de vida de 

determinados atores sociais. Já a vulnerabilidade programática esta relacionada ao 

desenvolvimento de ações institucionais especificamente voltadas para a obesidade, gerando 

compromisso, planejamento, ações e utilização de sistemas de avaliação dos programas 

existentes (ABRAMOVAY et al., 2002). 

A obesidade está intimamente ligada à vulnerabilidade, uma vez que crianças e 

adolescentes obesos são mais suscetíveis a complicações do estado de saúde e também a 

questões psicológicas. As dificuldades geram ansiedade, resistência às mudanças e 

mecanismos de defesa inconscientes. As crianças obesas são alvos de gozações na escola. 
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Sentindo a hostilidade dos colegas, muitas crianças respondem com um comportamento 

agressivo e acabam sendo ainda mais rejeitadas. Outras crianças se isolam em atividades 

solitárias e se escudam na idéia de auto-suficiência, quando, na verdade, o sentimento real é 

de muita fragilidade, com extrema dependência afetiva. Humilhadas, perdem a auto-estima e 

seja qual for à reação, a criança obesa fica presa a um círculo vicioso de rejeição social, 

ansiedade, agressividade ou isolamento, sedentarismo e exagero alimentar (SAITO, 2001). 

Não é fácil para nenhum jovem se afirmar frente aos colegas ou se opor ao 

controle da família. Qualquer decisão nessa fase acontece em meio a conflitos e contradições. 

São desafios próprios desses indivíduos reconstruir sua identidade pessoal, conquistar 

independência e autonomia, no caso de adolescentes, vivenciar a sexualidade que se revela 

mais forte a cada dia e conduzir-se em uniformidade com seu grupo social (ABERASTURY ; 

KNOBEL, 1992). 

Muitos se escondem timidamente em seu corpo obeso, alguns tentam ser 

engraçados e sedutores, outros se tornam agressivos e desagradáveis. Acumulam, sobretudo, 

frustrações e mágoas, pois, discriminados pelos colegas pela forma física, sentem-se 

fragilizados, raivosos e sem saída (ANDRADE; MORAES, 2009). 

Essas características dificultam a mudança do comportamento alimentar e a 

opção por atividades físicas que aumentem o gasto energético. Pelas mesmas razões, 

demoram muito a buscar ajuda pela psicoterapia (SPADA, 2005).  

A psicoterapia, seja individual ou em grupo, deveria reforçar as orientações 

nutricionais de se fazer um número maior de refeições e de diminuir o intervalo de tempo 

entre elas. Essas orientações ajudam a regular o comportamento alimentar, evitando os 

períodos de jejum e desestimulando a beliscagem e a hiperfagia, comumente citadas como 

expressão de um estado de ansiedade incontrolável (ANDRADE; MORAES, 2009). 

 

 

3.7 COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À OBESIDADE 

 

 

A obesidade na infância se constitui em fator de risco para morbidades e 

mortalidade na idade adulta, como doença cardiovascular, hiperlipidemia, câncer, diabetes 

tipo 2, gota e artrite. Também são freqüentes as complicações respiratórias, ortopédicas, 

dermatológicas, imunológicas e os distúrbios hormonais (LACERDA; ALVAREZ, 2006). 
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A criança e o adolescente podem apresentar importantes repercussões 

orgânicas da obesidade, além dos prejuízos psicossociais provocados pelo estigma dessa 

doença (ESCRIVÃO, 2009). 

Na infância a obesidade está relacionada a várias complicações, como também 

a uma maior taxa de mortalidade. E, quanto mais tempo o indivíduo se mantém obeso, maior 

é a chance das complicações ocorrerem, assim como mais precocemente (MELLO et al., 

2004). Há um maior risco de morte prematura na vida adulta, principalmente por doenças 

cardiovasculares (BRASIL; NORTON, 2009). 

O excesso de peso aumenta progressivamente o risco de morbidade e 

mortalidade, de acordo com o ganho de peso. Observou-se que o diabetes mellitus e a 

hipertensão ocorrem 2,9 vezes mais frequentemente em indivíduos obesos do que naqueles 

com peso adequado e, embora não haja uma associação absolutamente definida entre a 

obesidade e doenças cardiovasculares, alguns autores consideram que um indivíduo obeso 

tem 1,5 vezes mais propensão a apresentar níveis sanguíneos elevados de triglicerídeos e 

colesterol (WAITZBERG, 2004). 

As dislipidemias são consideradas uma das principais determinantes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Elevadas concentrações de Triglicerídeos 

plasmáticos (TGL), colesterol total (CT) e sua fração LDL-c (low-density lipoprotein 

cholesterol), associadas à diminuição nos valores de HDL-c (higher-density lipoprotein 

cholesterol), aumentam a probabilidade do desenvolvimento dessas enfermidades (GRILLO 

et  al., 2005). 

A presença de pelo menos um fator de risco para doenças cardiovasculares 

(hipertensão, dislipidemia ou hiperinsulinemia) tem sido observada em 60% das crianças e 

adolescentes com excesso de peso, sendo que 20% apresentam dois ou mais fatores de risco 

(STYNE, 2001). 

A resistência à ação da insulina no tecido e os níveis elevados de insulina 

plasmática em jejum, alterações bastante freqüentes em indivíduos obesos, parecem ser os 

primeiros sinais para o desenvolvimento do diabetes melito tipo 2. Até alguns anos atrás, o 

diabetes tipo2 era uma doença encontrada mais no adulto, entretanto, nos últimos anos tem se 

verificado um aumento da prevalência desta doença em crianças e adolescentes A 

hiperinsulinemia tem um papel importante no desenvolvimento da hipertensão em indivíduos 

obesos (OLIVEIRA et  al., 2004). 

Tanto a pressão sistólica quanto a diastólica aumentam com o incremento do 

IMC. Há relação estreita entre pressão arterial e peso corpóreo, ocorrendo redução da pressão 
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arterial com a perda de peso. A obesidade é uma das principais causas de hipertensão arterial 

em crianças e adolescentes, favorecendo complicações cerebrovasculares e cardiovasculares 

futuras (ESCRIVÃO, 2009). 

A obesidade está relacionada com inúmeras doenças do coração, hipertensão 

arterial, dislipidemia, resistência a insulina, intolerância à glicose ou diabetes são fatores que 

propiciam a aterosclerose. Esta, por sua vez, é uma importante causa de mortalidade e 

morbidade no mundo ocidental. Vários estudos têm mostrado a correlação entre obesidade 

central e o risco da doença aterosclerótica coronariana. O risco relativo dessa doença está 

correlacionado de maneira positiva com o IMC, quanto maior o valor do IMC maior o risco 

relativo de doença arterial coronariana (PERES, 2005). 

A formação de cálculo na vesícula biliar é a forma mais comum de doença do 

trato digestivo em obesos e esta relacionada com dois fatores: aumento no colesterol 

circulante quando os estoques de tecido adiposo são mobilizados e aumento na taxa em que o 

colesterol é excretado na bile. A formação do cálculo na vesícula biliar depende da 

precipitação do colesterol de bile saturada (FRANCISCHI et al., 2000). 

Segundo os mesmos autores, certas formas de câncer ocorrem com prevalência 

maior na obesidade, tanto em homens como em mulheres. A obesidade aumenta a 

probabilidade de morte por câncer. Em homens com sobrepeso têm mortalidade 

significativamente maior por câncer colorectal e de próstata e em mulheres acima do peso 

também tem maiores chances de desenvolverem câncer de colo uterino, ovário e mama.  

O paciente obeso costuma apresentar distúrbios respiratórios, como respiração 

ruidosa, roncos e apnéia do sono, devidos à dificuldade na passagem do ar pelas vias aéreas 

superiores, pela deposição de gordura na faringe e estruturas parafaringeanas, assim como 

pela restrição na expansibilidade da caixa torácica, provocada pelo avantajado panículo 

adiposo do tórax (ESCRIVÃO, 2009). 

Entre as alterações dermatológicas encontradas na obesidade, as estrias são as 

mais comuns e são devidas ao esgarçamento da pele, provocado pelo excesso de tecido 

adiposo subcutâneo. As infecções fúngicas e/ou bacterianas também ocorrem com muita 

freqüência nas regiões das dobras, facilitadas pela umidade, uso de roupas justas e atrito com 

tecidos, especialmente os sintéticos (PALMA et al., 2009). 

Podem ocorrer, também, complicações ortopédicas em crianças obesas, 

geralmente associadas com a repercussão do excesso de peso sobre o aparelho locomotor. 

Destacam-se, entre elas: hiperlordose lombar; a marcha anormal, com baixa cadência e menor 

velocidade relativa; valgismo exagerado dos joelhos; pés planos, decorrente de deformidades 
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impostas aos pés, em decorrência da pressão do peso corporal; osteocondrite do quadril; 

epifiólise do quadril e osteocondrite da tuberosidade posterior do calcâneo. Todas as afecções 

ortopédicas podem ser reversíveis se diagnosticadas precocemente, caso contrário, provocam 

reformulações adaptativas, que tornam o processo permanente e incapacitante (FISBERG, 

2005). 

Apesar da obesidade não estar associada ao aumento de risco em problemas 

psiquiátricos, geralmente esses pacientes tem incidência maior de problemas psicológicos e de 

discriminação social (FRANCISCHI et al., 2000). 

A alimentação desregrada rica em alimentos calóricos (açúcares e gorduras) e 

pouco nutritivos, a falta de fracionamento das refeições durante o dia com omissão de 

refeições importantes, a baixa ingestão de alimentos fonte de fibras, a baixa ingestão de água 

e falta de atividade física podem contribuir para importantes complicações intestinais como a 

constipação e má absorção de nutrientes.    

O excesso de peso constitui-se, portanto, de um mal que repercute em vários 

aspectos (físico, mental e social) trazendo complicações que podem alterar a vida do 

indivíduo, diminuindo sua qualidade de vida. Fazem-se necessárias intervenções precoces 

para se tentar minimizar seus efeitos garantindo saúde e melhor qualidade de vida. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este estudo foi realizado no município de Fernandópolis que está localizado a 

noroeste do Estado de São Paulo, distando cerca de 560 km da capital, 120 km de São José 

do Rio Preto, 80 km do limite com o Estado de Minas Gerais e 85 km do limite do Estado 

do Mato Grasso do Sul. Fernandópolis possui segundo o IBGE (2007) 61.433 habitantes e 

sua economia é baseada nas indústrias, comércio e na agropecuária que ainda é a principal 

fonte de dinamismo econômico da região. A renda que movimenta o setor de comércio e 

serviços do município é proveniente da agricultura do próprio município e de sua região de 

governo (FERNANDÓPOLIS, 2009).  

 

 

4.1 SUJEITOS 

 

 

Esta pesquisa é de caráter quantitativo, descritiva (levantamento) e em relação 

à representatividade da amostra é transversal sobre prevalência de sobrepeso e obesidade em 

escolares de ambos os sexos de seis a 10 anos de idade, matriculados em escola pública e 

privada do município de Fernandópolis-SP. A escolha por definir o escolar como o indivíduo 

entre seis e 10 anos foi devido à nova Resolução da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, SE - 98, de 23-12-2008, que estabelece diretrizes para a organização curricular do 

ensino fundamental e do ensino médio, dando início à implantação do ensino fundamental de 

09 (nove) anos, a partir dos seis anos de idade, de forma gradativa e contínua. 

Foram avaliados nos escolares o estado nutricional e os possíveis fatores 

associados que poderiam interferir no aparecimento do sobrepeso e da obesidade. 

Considerando que a participação dos escolares seria voluntária, optou-se por 

convidar todos os 426 alunos matriculados, no período matutino de ambas as escolas, uma vez 

que na escola particular somente existem classes nesse período. Nas escolas definidas, foram 

avaliados 313 alunos da escola estadual e 113 alunos da escola particular e, também, entregue 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Anexo1). A participação na pesquisa, 

critério de inclusão, ficou condicionada à apresentação do TCLE preenchido e assinado pelos 
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pais ou responsáveis e entregue, no momento agendado para a realização da coleta de dados. 

Como critério de exclusão ficou as crianças que apresentassem necessidades especiais.  

Deste total, aceitaram participar da pesquisa e atenderam ao critério de 

inclusão, 319 escolares, sendo 244 indivíduos da escola estadual e 75 indivíduos da escola 

particular. 

 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A escolha do local de estudo foi de forma intencional, referindo-se a uma 

escola privada e uma escola pública estadual, situadas no centro do município de 

Fernandópolis.  

Para determinação das escolas que participaram da pesquisa utilizamos como 

referencial o estudo com adolescentes do município, realizado por Vidotti (2008) em duas 

escolas no centro do município de Fernandópolis – SP por serem constituídas de alunos de 

classes sociais heterogêneas com relação ao nível socioeconômico das famílias.  

A escola particular foi à mesma utilizada por Vidotti (2008), já a escola pública 

não foi a mesma, pois a escola utilizada por Vidotti (2008) não possui classes para alunos na 

faixa etária pertencente a este estudo, sendo então escolhida outra escola na mesma região. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

 

4.3.1 Solicitação de pesquisa 

 

 

Antes de iniciar a pesquisa, foi solicitada à Dirigente Regional de Ensino 

autorização para o desenvolvimento do trabalho na escola pública estadual (Anexo 2). Após a 

aprovação, foi realizada uma reunião com a diretora da escola para informá-la sobre o projeto 

e seus procedimentos. A autorização da escola privada foi dada pela diretora da instituição 

(Anexo 3). Ambas as diretoras forneceram a lista de alunos matriculados. Como a escola 

privada só oferece aulas no período matutino, o estudo nas duas instituições foi realizado com 
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alunos matriculados nesse período, descartando a possibilidade de interferência desse fator 

nos resultados. 

 

 

4.3.2 Impressos relacionados à pesquisa 

 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo1), foi enviado 

aos pais ou responsáveis através dos alunos. Junto com o TCLE foi anexada uma carta 

contendo esclarecimentos sobre o desenvolvimento da pesquisa enfatizando sua importância 

(Apêndice 1) e o questionário direcionado aos pais ou responsáveis do escolar abordando 

questões sócio-econômicas, tempo de aleitamento materno e freqüência dos alimentos 

consumidos (Apêndice 2). 

 

 

4.3.3 Questionário 

 

 

Para avaliar a interferência de fatores associados ao sobrepeso ou obesidade, 

foram realizadas entrevistas com os escolares abordando práticas de atividades físicas e 

questões relacionadas ao comportamento alimentar, com questionário, baseado em Vidotti 

(2008), conforme Anexo 4. 

A aplicação do questionário e as tomadas de medidas antropométricas (peso e 

altura) foram realizadas durante o período de aulas, em uma sala isolada de interferência, com 

todos os escolares que se encaixavam nos critérios de inclusão. 

 

 

4.3.4 Antropometria 

 

 

Para aferição das medidas antropométricas, foi utilizada balança digital 

eletrônica Welmy com estadiômetro, modelo W-200 (peso até 200 Kg - Div. 100/100gr e 

altura até 2 metros com intervalos de 0.1 cm).   
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O peso foi coletado com os escolares descalços, usando uniforme, sem 

agasalhos, em posição ortostática, com os pés paralelos e braços ao lado do corpo.  

A altura foi mensurada com o indivíduo descalço, usando uniformes, sem 

agasalhos, com os pés e pernas paralelos, braços ao lado do corpo e com as palmas das mãos 

voltadas para o corpo; os calcanhares, panturrilhas, glúteos, escápulas e região occipital 

alinhados e a cabeça no plano de Frankfurt. 

Para a classificação do estado nutricional, foram utilizados os gráficos de IMC 

(Índice de Massa Corpórea) para idades de 05 aos 19 anos, tanto para meninas como para 

meninos, com os Percentis sugeridos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007), 

conforme Anexo 5 e Anexo 6. 

   

 

4.3.5 Aspectos éticos 

 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Franca – Unifran, Processo n. 1618/009, Anexo 7. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

  Os dados foram analisados e apresentados estatisticamente através de tabelas, 

gráficos e porcentagens simples. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

5.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ESCOLARES EM RELAÇÃO À 

ANTROPOMETRIA E AOS FATORES ASSOCIADOS. 

 

 

 Foram avaliados 319 escolares com idades entre 06 a 10 anos, sendo 170 

(53%) do sexo feminino e 149 (47%) do sexo masculino; desse total (n=319), 244 alunos 

frequentavam a escola pública (134 do sexo feminino e 110 do sexo masculino), e 75 alunos 

(36 do sexo feminino e 39 do sexo masculino) frequentavam a escola privada. 

Em relação à distribuição dos escolares quanto ao sexo o resultado obtido é 

mostrado na tabela 2, observa-se uma maior participação dos escolares da escola pública, uma 

vez que existem mais alunos matriculados do que na escola particular e uma maior 

participação feminina na distribuição percentual total por sexo, assim como na escola pública, 

entretanto na escola particular a participação masculina foi um pouco maior. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos escolares quanto ao sexo e origem da escola (n=319) 

Total 

Masc (%)  Fem (%) 

Pública  Privada 

Masc (%) Fem (%) Masc (%) Fem (%) 

  47               53     45       55       52           48 
  Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

 

 Com o objetivo de avaliar os dados antropométricos obtidos, foi calculado o 

Índice de Massa Corporal (IMC) dos participantes do estudo utilizando os gráficos de IMC 

(Índice de Massa Corpórea) para idades de 05 a 19 anos, tanto para meninas como para 

meninos, por Percentis e classificados de acordo com as referências sugeridas pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007), estes dados encontram-se na figura 1. 
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Figura 1 – Classificação do estado nutricional dos escolares (n=319) 

 

                    Analisando-se o estado nutricional geral, de acordo com a figura 1, dos 319 

escolares avaliados, 50% estavam eutróficos (160 alunos), 22% com sobrepeso (71 alunos), 

21% obesos (67 alunos) e 7% com IMC abaixo do ideal para a idade (21 alunos).  

 Na tabela 3 a seguir, os resultados encontrados em relação ao estado 

nutricional, mostram que na escola pública 4% dos alunos do sexo masculino apresentaram 

IMC abaixo do ideal para a idade, 52% estavam eutróficos, 22% com sobrepeso e 22% 

obesos. No sexo feminino, 8% encontram-se com IMC abaixo do ideal para idade, 47% 

eutróficas, 25% com sobrepeso e 20% obesas.  

 Na escola particular, 8% dos alunos do sexo masculino apresentaram IMC 

abaixo do ideal para a idade, 51% eutróficos, 18% com sobrepeso e 23% obesos. No sexo 

feminino, 6% encontram-se com IMC abaixo do ideal para idade, 56% eutróficas, 19% com 

sobrepeso e 19% obesas. 

 

 Tabela 3 - Classificação do estado nutricional dos escolares quanto ao tipo de escola e sexo 

Estado 

Nutricional 

Pública  Privada 

Masc (%) Fem (%) Masc (%) Fem (%) 

IMC baixo 4 8 8 6 

Eutrofia 52 47 51 56 

Sobrepeso 22 25 18 19 

Obesidade 22 20 23 19 

     
  Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

 

 Evidenciam-se índices alarmantes em relação ao sobrepeso e obesidade em 

ambas as escolas, somando-se as porcentagens de estudantes com sobrepeso e obesidade nota-
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se que 44% dos alunos do sexo masculino e 45% dos alunos do sexo feminino da escola 

pública e 41% dos alunos do sexo masculino e 38% dos alunos do sexo feminino da escola 

particular apresentaram excesso de peso, o que mostra que os dados obtidos são condizentes 

com a realidade atual. 

 Os achados do presente estudo estão de acordo com vários autores que 

evidenciam a transição nutricional na população brasileira, caracterizada pela redução na 

prevalência da desnutrição e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade (KAC; 

VELASQUEZ-MÉLENDEZ, 2003; BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; PINHEIRO et al., 

2004). 

 Segundo Ebbeling et al. (2002) e Miller et al. (2004) a elevada prevalência de 

obesidade em crianças e adolescentes tem sido verificada em diversos países do mundo e tem-

se constituído em fator de preocupação crescente na área de saúde pública. 

                        Os dados apresentados a partir de agora se referem aos resultados encontrados 

nos escolares com excesso de peso (sobrepeso e obesidade), por serem alvo do objetivo deste 

estudo. Número total de escolares com excesso de peso n =138, sendo que 51% (n=71) 

apresentam-se com sobrepeso e 49% (n=67) com obesidade. 

 Em relação à prática de atividade física, foi perguntado o que o escolar prefere 

fazer no seu tempo livre, 59% (n=82) responderam a opção jogar vídeo-game, ver TV ou 

computador, 27% (n=37) brincam na rua, 8% (n=11) praticam algum esporte, 1% (n=2) 

descansa e 5% (n=6) realizam outras atividades como pular corda ou brincar dentro de casa, 

conforme mostra a figura2 a seguir. 

 

 

Figura 2 – Preferência de atividade no tempo livre dos escolares com excesso  de peso. 
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 Observa-se que a falta de atividade física é um fator que pode inflenciar 

diretamente nos resultados obtidos em relação a alta prevalência de sobrepeso e obesidade nos 

escolares avaliados. 

 Ainda em relação à prática de atividade física, foi avaliada a frequência com 

que o escolar pratica atividade física, 70% (n=97) realizam atividade física duas a três vezes 

na semana, 19% (n=28) diariamente, 4% (n=5) uma vez na semana, 4% (n=5) nunca realizam 

atividade física e 3% (n=3) raramente realizam atividade física conforme mostra a figura 3. 

 

 

Figura 3- Frequência de atividade física feita pelos escolares com excesso de peso. 

 

 Analisando-se os dados acima se verifica um agravante para a questão do 

sobrepeso e da obesidade. Além de serem encontrados dados que mostram um alto índice de 

opção por atividades realizadas no tempo livre provenientes de atividades que demandam 

pequeno gasto energético, a frequência com que são realizadas estas atividades, está abaixo do 

ideal, que seria ter uma atividade física que proporcione gasto energético satisfatório e uma 

frequência diária. 

 Segundo Brasil (2005) o incentivo e o apoio à adoção de modos de viver ativos 

devem ser uma prioridade no acompanhamento de indivíduos com excesso de peso. Desta 

forma, busca-se promover a melhoria da saúde e da qualidade de vida por meio de ações que 

permitam conhecer, experimentar e incorporar a prática de atividades físicas ajudando no 

tratamento da obesidade. 

 Dentre as principais refeições realizadas pelos escolares com excesso de peso, 

o almoço (99%) e o jantar (97%) foram os mais citados, seguidos pelo café da manhã (81%), 
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depois o lanche da tarde (78%), lanche da manhã (77%), lanche noturno (36%), conforme a 

figura 4. 

 

 
Figura 4 – Principais refeições que os escolares com excesso de peso costumam fazer  

                   diariamente. 

 

 

 A omissão de refeições durante o dia pode ser um fator determinante para o 

sobrepeso e obesidade concentrando grande consumo alimentar em poucas refeições, quando 

o correto são várias refeições (de 5 a 6 refeições) ao dia com quantidades reduzidas em 

calorias por refeição. 

  Segundo Fisberg et al. (2000), os principais problemas detectados na 

alimentação são a omissão de refeições, principalmente o café da manhã; substituição das 

principais refeições (almoço e jantar) por lanches, principalmente quando este é o hábito 

familiar; alta ingestão de refrigerantes; alimentos com alta densidade calórica e baixa ingestão 

de frutas e hortaliças.  

  A relação dos alimentos mais citados no café da manhã dos escolares com 

excesso de peso está representada na figura 5, identificando-se a preferência por um café da 

manhã composto principalmente por leite com achocolatado (69%), pão (48%) com 

margarina ou manteiga (31%). A opção “Outros” se refere a bolo caseiro, pão caseiro ou pão 

doce e foi citada por 17% dos escolares com excesso de peso. 
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Figura 5 - Alimentos mais citados e que compõe o café da manhã dos escolares com  

                    excesso de peso. 

   

  No intervalo escolar predominou a merenda escolar como alimento mais 

consumido (33%), isso se deve ao fato de que houve um número maior de alunos 

participantes pertencentes à escola pública, seguido por salgados assados (20%) e a opção 

“Outros” que se refere a bolo caseiro, pão caseiro, pão doce, chips ou sanduíches, mostrando a 

preferência por alimentos com alta concentração calórica e muitas vezes pouco nutritivos, 

conforme mostra a figura 6.  

 

 

Figura 6 – Alimentos mais consumidos no intervalo escolar por escolares com excesso  

      de peso. 

  

 Segundo Boog (1999) há considerações nutricionais a serem feitas, no sentido 

de que o cardápio ideal escolar seria uma merenda de composição variada, havendo equilíbrio 
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entre os nutrientes e contendo produtos de qualidade, envolvendo cuidados desde a compra 

até a distribuição, e preparação dentro das boas técnicas de higiene. 

 Segundo Juzwiak e Comelli (2004) algumas escolas de São Paulo, Santa 

Catarina e Rio de Janeiro, adotaram, copiando o modelo instalado em Florianópolis em 2001, 

como diretriz, a proibição da venda no ambiente escolar de refrigerantes, balas, goma de 

mascar, frituras, salgados e pipocas industrializadas.  

 Adotando essas abordagens, as escolas inserem-se no trabalho educativo 

paralelo para garantir escolhas alimentares mais nutritivas evitando ou ao menos minimizando 

o aparecimento da obesidade. 

 A presença de pessoas queridas como os pais, avós, irmão, amigos, durante as 

principais refeições (Almoço e Jantar) com o escolar parecem ser importantíssimas, tanto pela 

questão emocional por se tratar de um momento de confraternização, assim como para que os 

responsáveis pelos escolares possam ensinar e orientar questões de saúde e hábitos 

alimentares saudáveis, evitando uma série de complicações da saúde, como por exemplo, a 

obesidade.  

                  Conforme a tabela 4, houve uma participação ativa dos pais, tanto no almoço 

(74%) como no jantar (83%), quando não estão com os pais os escolares realizam o almoço 

(16%) e o jantar (10%) com outros familiares (avós, tios); apenas uma parcela pequena dos 

escolares realiza as principais refeições sozinhos, ou com irmãos, ou outras pessoas, em 

virtude de que muitos pais não estão em casa nestes horários devido ao trabalho ou viagens. 

 

Tabela 4 – Pessoas que participam das principais refeições junto com o escolar 

 

Sozinho 
Almoço Jantar 

 8%     5%  

Com os pais   74%    83%  

Com os irmãos  2%                   2%  

Outros familiars (avós, 

tios)  16%     10%  
Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

  

 Essa participação ativa dos pais no momento das refeições, entretanto não 

evitou que fossem detectados altos índices de sobrepeso e obesidade nos escolares, isso pode 

estar ligado à falta de conhecimento dos pais em relação à alimentação saudável, mostrando a 

importância da educação nutricional nas escolas, tanto para escolares como para os 

responsáveis, no sentido de ajudá-los a terem hábitos alimentares saudáveis e melhor 

qualidade de vida. 

  Com relação ao local onde são realizadas as refeições na casa e como este local 
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pode interferir na quantidade e qualidade de alimentos ingeridos. O ideal seria que fossem 

realizadas na mesa, sentados e livre de qualquer distração como TV, computadores entre 

outros.  

                   A maior parte dos escolares realiza as principais refeições (Almoço e Jantar) na 

cozinha, seguidos da sala de TV, sala de jantar e poucos responderam que se alimentam nos 

quartos ou outros ambientes dentro e fora da casa, segundo a tabela 5. 

 

Tabela 5 – Onde os escolares realizam as principais refeições (almoço e jantar) 

Local 

Cozinha 
Almoço Jantar 

 54%     58%  

Sala de jantar  13%     8%  

Sala de TV  25%                   25%  

Quarto  5%      7%  

Outros *  3%      2%  
*A opção outros se refere à varanda ou outra área externa da residência. 

Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

 

 

  O modo como o escolar realiza as principais refeições (Almoço e Jantar) se 

encontra na tabela 6, que mostra que a maioria as realizam sentados a mesa, como deveria ser 

e uma parcela significativa assistindo TV, poucos conversam ou fazem outras atividades e 

nenhum usa o computador. 

 

Tabela 6 – Modo como os escolares com excesso de peso fazem as principais refeições (almoço e 

jantar) 

 

Sentado à mesa 
Almoço Jantar 

 63%    62 %  

Assistindo TV  30%    32%  

Usando computador  0%                  0 %  

Conversando  5%     5%  

Outros *  2%     1%  
*A opção outros se refere a lendo ou estudando.  

Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

 

   Um outro item analisado diz respeito à frequência do funcionamento intestinal 

dos alunos com excesso de peso, 72% deles (n=100), apresentam funcionamento intestinal 

diário, 25% (n=34) uma frequência intestinal com evacuação a cada dois ou três dias e 3% 

(n=4) evacuam somente uma vez na semana. A figura 7 a seguir, ilustra esses dados. 
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Figura 7- Frequência no funcionamento intestinal dos escolares com excesso de peso. 

 

 

A frequência não diária pode ser indicativo de baixa ingestão de fibras e 

consumo de alimentos refinados juntamente com a baixa ingestão de água e pouca atividade 

física.  

                     O consumo de água diário foi abaixo do ideal em se tratando de Fernandópolis 

que é uma cidade localizada em região com temperaturas muito altas o ano inteiro. Dos 

escolares, 28% ingerem menos de 500 ml, 33% entre 500 a 1000 ml, 27% entre 1000 a 1500 

ml, 9% entre 1500 a 2000 ml e 3% mais de 2000 ml, conforme mostra a figura 8. 

 

 
Figura 8 – Ingestão de água diária dos escolares com excesso de peso. 

 

 

 



45 
 

  Na pesquisa consideramos que um fato importante seria conhecer o 

responsável por determinar o que o escolar irá comer. Conforme a figura 9, essa 

responsabilidade é dos pais dos escolares com excesso de peso em 62% dos casos, seguidos 

pela decisão dos próprios escolares em 37% dos casos e outros familiares como tias, avós 1%.  

 

 
Figura 9 – Decisão quanto ao que os escolares com excesso de peso comem. 

 

 

  Analisando a frequência alimentar dos 138 escolares com excesso de peso 

pode-se observar que tanto os alimentos necessários (cereais, leguminosas, carnes, verduras, 

frutas, leite e derivados) como aqueles desnecessários (frituras, salgadinhos, açúcar, doces, 

chocolate, sorvete e refrigerantes) são citados por eles, como consumidos diariamente ou 

frequentemente (2 a 3 vezes na semana), ou seja, os escolares não deixam de consumir 

alimentos básicos e importantes, mas também tem uma alta ingestão de alimentos ricos em 

açúcares e gorduras. A frequência alimentar citada acima está representada na tabela 7. 
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Tabela 7 – Frequencia dos alimentos consumidos pelos escolares com excesso de peso 

Alimento 

Verduras 
Diariamente Frequentemente Raramente Nunca 

44%  33% 11% 12%  

Legumes 30%  39% 14% 17%  

Frutas 41%  49%              8% 2%  

Suco de Frutas 48%  38% 12% 2%  

Carne vermelha 59%  36% 4% 1%  

Carne branca 17%  68% 12% 3%  

Ovos 17%  48% 28% 7%  

Leite 82%  14% 3% 1%  

Queijo/iogurte 25%  37% 30% 8%  

Pão/biscoito 65%  30% 4% 1%  

Arroz 92%  4% 3% 1%  

Macarrão 21%  58% 18% 3%  

Leguminosas 86%  7% 4% 3%  

Frituras 40%  41% 17% 2%  

Salgadinhos 22%  49% 24% 5%  

Salgadinhos 

industrializados 

 

14%  51% 25% 

 

10%  

Lanches 20%  45% 32% 3%  

Açúcar 46%  38% 12% 4%  

Chocolate 28%  51% 20% 1%  

Sorvete 15%  54% 30% 1%  

Leite condensado 12%  36% 38% 14%  

Doces 33%  46% 20% 1%  

Refrigerante 44%  37% 17% 2%  

Embutidos 25%  44% 25% 6%  

Café/Chá 31%  29% 12% 28%  
Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

 

  Quando se compara os resultados obtidos acima com os obtidos através do 

questionário respondido pelos pais ou responsáveis pelos escolares, encontra-se uma divergência em 

relação às respostas.  

Analisando a frequência alimentar dos escolares com excesso de peso sob a 

perspectiva do pai ou responsável, em relação aos alimentos saudáveis (cereais, carnes, verduras, 

frutas, leite e derivados) os resultados foram semelhantes, sendo citados como consumidos 

pelos escolares com excesso de peso diariamente ou frequentemente (2 a 3 vezes na semana), 

exceto pelo item leguminosas que entre os escolares 86% respondeu que consome diariamente 

e entre os pais ou responsáveis (34%) respondeu que o escolar raramente (-1 vez na semana) 

consome esses alimentos. Tal variação pode ter se dado porque o questionário aplicado aos 

escolares foi preenchido pessoalmente e itens não compreendidos foram explicados, já o 

questionário para pais ou responsáveis foi enviado para a casa dos mesmos, não tendo 

nenhum tipo de explicação quanto a definição de alguns termos causando confusão quanto a 

definição do termo leguminosas. 
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Quanto aos alimentos pouco saudáveis (frituras, salgadinhos, açúcar, doces, 

chocolate, sorvete e refrigerantes) as respostas foram bem diferentes das encontradas entre os 

escolares. De acordo com os pais ou responsáveis, estes itens são consumidos raramente (-1 

vez na semana) e pelas respostas dos escolares são consumidos frequentemente (2 a 3 vezes 

na semana), conforme mostra a tabela 8. 

 

Tabela 8 – Frequência dos alimentos consumidos pelos escolares com excesso de peso indicados 

pelos pais ou responsáveis.  

Alimento 

Verduras 
Diariamente Frequentemente Raramente Nunca 

42%  26% 20% 12%  

Legumes 20%  41% 22% 17%  

Frutas 33%  45%              21% 1%  

Suco de Frutas 36%  39% 20% 5%  

Carne vermelha 60%  36% 3% 1%  

Carne branca 21%  58% 20% 1%  

Ovos 13%  37% 44% 6%  

Leite 83%  9% 7% 1%  

Queijo/iogurte 25%  35% 38% 2%  

Pão/biscoito 68%  28% 3% 1%  

Arroz 87%  7% 5% 1%  

Macarrão 14%  33% 51% 2%  

Leguminosas 19%  30% 34% 17%  

Frituras 12%  49% 38% 1%  

Salgadinhos 12%  22% 62% 4%  

Salgadinhos 

industrializados 

 

7%  18% 64% 

 

11%  

Lanches 14%  25% 57% 4%  

Açúcar 67%  15% 17% 1%  

Chocolate 35%  27% 38% 1%  

Sorvete 12%  27% 60% 1%  

Leite condensado 3%  16% 67% 14%  

Doces 25%  40% 30% 5%  

Refrigerante 32%  42% 25% 1%  

Embutidos 6%  18% 61% 15%  

Café/Chá 25%  14% 26% 35%  
Fonte: Dados da Pesquisa, Fernandópolis, 2009. 

 

Tal fato pode ter ocorrido devido à falta de conhecimento por parte dos pais ou 

responsáveis em relação ao que os escolares comem fora do ambiente familiar. 

Sabe-se que o hábito alimentar inadequado está diretamente relacionado com o 

sobrepeso e a obesidade e um dos fatores observados nessa pesquisa com relativa freqüência 

foi o consumo de alimentos impróprios diariamente ou frequentemente. 

Quando os responsáveis dos escolares foram questionados sobre qual é o 

critério de escolha dos alimentos no supermercado, as respostas por escola foram semelhantes 
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ao resultado geral. Em 60% dos casos o critério é o hábito ou costume, 22% o preço dos 

alimentos, 2% propaganda em TV, radio e 16% responderam que usam outros critérios, como 

a compra de produtos que estão em oferta, ou ainda, escolha aleatória sem escolher marca ou preço. 

Como apresentado na figura 10.  

 

 
Figura 10 – Critério na escolha dos alimentos para os escolares com excesso de peso. 

 

 

5.2  QUESTÕES RELACIONADAS À FAMÍLIA DOS ESCOLARES COM EXCESSO DE 

PESO. 

 

 

   Os resultados analisados neste item foram realizados a partir do questionário 

enviado aos pais ou responsáveis no qual foram avaliados aspectos ligados a frequência 

alimentar de determinados alimentos consumidos pelo escolar, condição socioeconômica, 

escolaridade do mantenedor da família, ocupação profissional, número de pessoas moradoras 

na casa, tempo de aleitamento materno, critérios na escolha dos alimentos no supermercado, 

refeições que são realizadas pelo escolar e freqüência no fornecimento de alimentos 

saudáveis.  Os resultados encontrados estão descritos a seguir. 

  No que se refere ao grau de escolaridade não foram encontrados analfabetos, o 

que mostra que existe uma maior preocupação com a qualificação, talvez para se ter um 

emprego e condições de vida satisfatórias, 16% (n=23) dos responsáveis pelo escolar possui 

ensino fundamental, 45% (n=62) possuem ensino médio, 30% (n=41) ensino superior e 9% 

(n=12) pós-graduação, conforme mostra a figura 11.  
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Figura 11 – Escolaridade dos pais ou responsáveis dos escolares com excesso de peso. 

 

  Silva, Balaban e Motta (2005) em Recife – PE, realizaram pesquisa com os 

responsáveis pelo escolar, associando, condição socioeconômica, sobrepeso e obesidade e 

demonstraram que estas são mais prevalentes no grupo de indivíduos com melhor condição 

socioeconômica. Em Feira de Santana – BA, Oliveira et al. (2003) associaram níveis 

elevados de escolaridades do genitor ou genitora com a prevalência de obesidade em 

crianças. Em Fernandópolis pode-se observar resultados semelhantes aos encontrados 

acima. 

  Quanto ao número de pessoas que moram no domicílio dos escolares com 

excesso de peso verifica-se que 64% (n=88) moram em domicílio com 03 a 04 pessoas, 

26% (n=36) com 05 a 06 pessoas, 6% (n=8) com 01 a02 pessoas e 4% (n=6) com mais de 

06 pessoas, conforme ilustra a figura 12. 
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Figura 12 –  Número de pessoas que moram no domicílio dos escolares com excesso de  

         peso. 

 

 Segundo Magalhães e Mendonça (2003), em estudo realizado na região 

Nordeste e Sudeste, o fato de morar em domicílio com até 04 pessoas pode estar associado 

positivamente à prevalência de sobrepeso e obesidade. 

  Com relação à ocupação profissional dos responsáveis dos escolares com 

excesso de peso, 30% (n=41) dos responsáveis possuem trabalho autônomo ou sem vínculo 

empregatício, seguido de 28% (n=38) que são funcionários de empresas privadas, 17% (n=24) 

são funcionários públicos, 17% (n=24) são profissionais liberais e 8% (n=11) encontravam-se 

desempregados no período da pesquisa conforme mostra a figura 13 a seguir. 

 

 

Figura 13 – Ocupação profissional dos mantenedores dos escolares com excesso de peso. 
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  Quanto ao tempo de aleitamento materno dos escolares com excesso de peso, 

35% (n=48) foram amamentados com leite materno até  os 06 meses de idade, 26% (n=36) de 

06 a 12 meses, 16% (n=22) acima de 12 meses e 23% (n=32) responderam a opção “Outros”, 

referindo-se a não amamentação do escolar com leite materno, conforme a figura 14. 

 

   

Figura 14 – Tempo de aleitamento materno dos escolares com excesso de peso. 

 

Somando-se os resultados de escolares com excesso de peso que foram 

amamentados menos de 06 meses e aqueles que não foram amamentados com leite materno 

resultou em 58% de escolares não amamentados por pelo menos 6 meses exclusivamente, 

mostrando ligação entre a ausência do aleitamento materno e a obesidade. 

Segundo Siqueira e Monteiro (2007) crianças que não receberam aleitamento 

materno têm maior ocorrência de obesidade na idade escolar. 

Tais resultados evidenciam a importância do aleitamento materno exclusivo até 

os 06 meses de vida e complementar de 06 meses em diante, no efeito protetor contra 

inúmeras doenças e principalmente contra a obesidade, não permitindo a introdução precoce 

de fórmulas infantis e complementos e até a introdução precoce de alimentos impróprios para 

a idade e com alto teor que gorduras que podem desencadear fatores percussores do sobrepeso 

e da obesidade. 

Outro aspecto que consideramos de importância é o fracionamento das refeições 

ao longo do dia, a falta de hábito de realizar várias refeições ao dia é prática comum entre os 

responsáveis pelos escolares, verifica-se que dentre as três principais refeições (café da 
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manhã, almoço e jantar), o café da manhã foi à refeição com maior omissão, com 78% dos 

responsáveis pelos escolares com excesso de peso não realizando esta refeição. Quanto ao 

almoço e jantar, que foram as refeições mais citadas, tem-se respectivamente 91% e 85%. O 

lanche da manhã foi citado por 28% dos responsáveis, 60% realizam o lanche da tarde, 21% 

realizam o lanche noturno (ceia) e 2% realizam outras refeições referindo-se ao ato de 

“beliscar” entre as refeições conforme mostra a figura 15. 

   

 

Figura 15 – Refeições realizadas pelo responsável dos escolares com excesso de peso no 

                      seu cotidiano. 

 

  Hábitos alimentares são passados de pais para filhos. Evidencia-se esse fato 

nesse estudo através de resultados semelhantes entre os escolares e seus responsáveis quanto 

às refeições que são realizadas durante todo um dia. Destaca-se, portanto, a importância da 

transmissão de conhecimento quanto a hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis para 

estes indivíduos para que eles possam transmitir essas informações para seus dependentes.  

  Quando perguntados aos responsáveis pelos escolares com excesso de peso, se 

tinham a preocupação em oferecer alimentos saudáveis aos seus dependentes, a maioria (42%) 

respondeu que sempre oferece alimentos saudáveis, 32% quase sempre, 24% na medida do 

possível, 1% raramente e 1% nunca se preocupou com isso. Estes dados encontram-se na 

figura 16 . 
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Figura 16 – Frequência na oferta de alimentos saudáveis pelos pais para os escolares com 

        excesso de peso. 

 

  Verifica-se que apesar da maioria dos responsáveis relatarem que oferecem 

alimentos saudáveis para os escolares com excesso de peso, esses resultados não condizem 

com os resultados obtidos na frequência alimentar, onde se observou um maior consumo de 

alimentos inapropriados como salgadinhos, doces, frituras, lanches, refrigerantes entre outros. 

Destaca-se que provavelmente estes indivíduos não tenham conhecimento do que seja um 

alimento saudável e, portanto, consideram os alimentos citados acima como saudáveis. 

 Os resultados encontrados nesse estudo reforçam a necessidade e importância de 

implementação de programas de reeducação alimentar, educação nutricional e prática de 

atividade física relacionados à promoção de saúde já nas séries iniciais do ensino fundamental 

e estendidos aos pais ou responsáveis destes. 
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CONCLUSÕES 

                              

 

                     Analisando-se o estado nutricional geral dos 319 escolares avaliados, 50% 

estavam eutróficos (160 alunos), 22% com sobrepeso (71 alunos), 21% obesos (67 alunos) e 

7% (21 alunos) com IMC abaixo do ideal para a idade. Portanto, a prevalência de excesso de 

peso entre os escolares da amostra foi de 43%, ou seja, 138 alunos.  

                     Os achados do presente estudo evidenciaram que os níveis de prevalência de 

sobrepeso e obesidade são mais acentuados nos escolares do município de Fernandópolis, do 

que nos adolescentes do estudo realizado por Vidotti (2008), no mesmo município, 

ressaltando a importância de intervenções o mais precocemente possível, pois cada vez mais 

cedo vem se observando crianças com excesso de peso. 

  A prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada neste estudo mostrou-se 

elevada e condizente com outros estudos realizados no Brasil e no Mundo.  

  O aumento da prevalência da obesidade na infância é preocupante devido ao 

risco maior dessas crianças tornarem-se adultos obesos, apresentando várias condições 

mórbidas associadas. 

  Entre os fatores possivelmente responsáveis pelo excesso de peso dos 

indivíduos analisados está a substituição de atividades que demandam gasto energético alto 

por atividades de baixo ou mínimo gasto calórico. A frequência de atividade física da maioria 

dos escolares avaliados mostrou-se insuficiente, concentrando atividades apenas 2 a 3 vezes 

na semana. 

  A tendência à realização de poucas refeições durante o dia, não havendo um 

fracionamento adequado, concentrando o fracionamento em apenas três grandes refeições 

(café da manhã, almoço e jantar), e em alguns casos até omissão de refeições importantes 

como o café da manhã, podem ter contribuído para o ganho de peso excessivo dos escolares. 

          A merenda escolar foi a mais consumida pelos escolares avaliados por serem 

estes em sua maioria da escola estadual. Deve-se repensar a respeito do que esta sendo 

servido nas escolas e suas quantidades, ao invés de refeições completas se devem dar 

preferência por alimentos mais leves e saudáveis, uma vez que após a escola normalmente os 

escolares almoçam em casa novamente.  



55 
 

Outro aspecto que pode contribuir para a incidência da obesidade em escolares 

é a presença de cantinas dentro das escolas que na maioria das vezes servem alimentos 

calóricos e pouco nutritivos.  

O nível socioeconômico interfere na disponibilidade de alimentos e no acesso à 

informação, bem como pode estar associado a determinados padrões de atividade física, 

constituindo-se, portanto, em importante determinante da prevalência da obesidade. 

A relação entre o menor tempo de aleitamento materno e o excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade) mostrou-se relacionados neste estudo. 

  A interação entre o profissional nutricionista e a comunidade seria fato 

marcante, com características humanísticas porque geraria informações e orientações capazes 

de uma ação, prevenção e tratamento de carências ou excessos nutricionais comumente 

encontrados nos dias de hoje. A responsabilidade dessas ações poderia ser compartilhada 

entre nutricionistas e demais profissionais no campo das ciências sociais e biológicas, pois 

uma conjunção viabilizaria a assistência à população, minimizando os problemas e 

incentivando a promoção da saúde e, conseqüentemente, a melhora da qualidade de vida. 

   Os resultados encontrados nesse estudo reforçam a necessidade e importância 

de implementação de programas de reeducação alimentar, educação nutricional e prática de 

atividade física relacionados à promoção de saúde já nas séries iniciais do ensino fundamental 

e estendidos aos pais ou responsáveis destes. 
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ANEXO 1 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96) 

 

 
Eu, ________________________________, RG ______________, abaixo qualificado (a), 

DECLARO para fins de participação em pesquisa, na condição de representante legal do 

sujeito da pesquisa, que fui devidamente esclarecido do Projeto de Pesquisa intitulado: 

“Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em escolares do município de Fernandópolis – SP: 

Um estudo comparativo em relação aos adolescentes do município” desenvolvido pela aluna 

Carolina Penteado Guerra Silva, do Curso Mestrado em Promoção de Saúde da Universidade 

de Franca. Considerando que o excesso de peso em crianças pode comprometer a saúde na 

vida adulta, esse trabalho tem como objetivo identificar a presença de excesso de peso e/ou 

obesidade e conhecer os possíveis fatores que estão desencadeando esse processo. Para isso, 

os escolares serão medidos e pesados e responderão a entrevista que abordará alguns fatores 

que podem estar associados à presença de excesso de peso e/ou obesidade, como nível de 

escolaridade familiar, atividades físicas individuais e familiares e hábitos alimentares. A 

entrevista será realizada por mim ou entrevistadores devidamente treinados, de forma sigilosa 

e sem nenhum constrangimento para o participante. Informo, ainda, que será disponibilizado 

para o participante esclarecimento antes e durante o curso da pesquisa sobre a metodologia 

aplicada. O representante legal terá toda liberdade de não autorizar a participação do 

adolescente na pesquisa, bem como retirar-se da mesma, sem nenhum constrangimento. 

Mesmo mediante a autorização, o escolar poderá recusar-se a participar e também nenhum 

constrangimento será permitido. O nome do escolar não aparecerá em nenhum relatório ou 

trabalho resultante desta pesquisa. 

 

 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente que meu dependente legal 

participe desta pesquisa. 

  

 

Fernandópolis, ____de ______________de 2009. 
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QUALIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Objeto Pesquisa (Nome):................................................................................ 

RG:......................Data de nascimento:...... / ...... / ......... Sexo: . M ( ) F ( ) 

Endereço: .......................................................... nº .............. Apto: ............. 

Bairro:.................................Cidade:.................................Cep:...............Tel.:........ 

 

______________________________ 

Assinatura do Declarante 

  

 

Representante legal:............................................................................................. 

Natureza da Representação: 

RG:.........................Data de nascimento:...... / ...... / ......... Sexo: M ( ) F ( ) 

Endereço: .......................................................... nº.................... Apto: .............. 

Bairro:..............................Cidade:....................................Cep:...............Tel.:........ 

 

______________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas no 

Capítulo IV da Resolução 196/96 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o 

consentimento livre e esclarecido do declarante acima qualificado para a realização desta 

pesquisa. 

 

Franca, _____ de _________________de 2009. 

 

______________________________ 

Carolina Penteado Guerra Silva 

                                         Pesquisador
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ANEXO 2 

 
 

Fernandópolis, 05 de Maio de 2009. 

 

 

 

Prezada Senhora 
 

Vimos, através deste, descrever o trabalho intitulado “Prevalência de sobrepeso 

e obesidade em escolares do município de Fernandópolis - SP”, que deverá ser 

desenvolvido nas Escolas Estaduais e Particulares onde são oferecidos de 1ª a 4ª séries 

do Ensino Fundamental no município de Fernandópolis, que será desenvolvido por mim 

para obtenção do título de mestre pela Universidade de Franca - UNIFRAN dentro do 

curso de Mestrado em Promoção de Saúde, sob a orientação da Profa. Dra. Lúcia Helena 

Pelizer Pasotto. 

A etiologia do sobrepeso ou obesidade não está muito clara, no entanto, 

podemos observar que os padrões dietéticos e nutricionais estão em significativas 

transformações nas populações de um modo geral, e esse fato tem-se caracterizado 

através da progressão da prevalência de sobrepeso e obesidade em detrimento de déficits 

nutricionais (Andrade, 2006). 

As causas associadas à obesidade parecem ser múltiplas e complexas, então, 

torna-se necessária uma investigação que vise associar os fatores relacionados na 

determinação da prevalência de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. 

Para a realização deste estudo, será necessária a realização de uma avaliação 

antropométrica (peso e altura) e de uma entrevista aos indivíduos (escolares), e seus 

respectivos responsáveis, matriculados nas escolas descritas acima. Nessa entrevista, 

que será realizada por mim ou por entrevistadores devidamente treinados, serão 

abordados tópicos a respeito de dados familiares como escolaridade, composição da 

família e, principalmente, hábitos alimentares e de atividades físicas. Esses dados serão, 

posteriormente, avaliados e a partir daí, poderão ser propostas intervenções visando uma 

conduta mais adequada a esse grupo populacional. 

É importante ressaltar que a participação do escolar na pesquisa será 

voluntária, e nenhum constrangimento será permitido. O Projeto será submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Franca. 

Então, solicitamos a autorização para a realização da pesquisa nas escolas de 

Fernandópolis e, desde já, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

        Carolina Penteado Guerra Silva                      Profa. Dra. Lúcia Helena Pelizer Pasotto 

                   Pesquisadora                                                                Orientadora 

 

 

 

 

Ilma. Sra. Adélia Menezes da Silva 

DD. Dirigente Regional de Ensino de Fernandópolis-SP 
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ANEXO 3 

 
Fernandópolis, 28 de Abril de 2009. 

 

 

Prezada Senhora 
 

Vimos, através deste, descrever o trabalho intitulado “Prevalência de sobrepeso 

e obesidade em escolares do município de Fernandópolis - SP”, que deverá ser 

desenvolvido nas Escolas Municipais e Particulares onde são oferecidos de 1ª a 4ª séries 

do Ensino Fundamental no município de Fernandópolis, que será desenvolvido por mim 

para obtenção do título de mestre pela Universidade de Franca - UNIFRAN dentro do 

curso de Mestrado em Promoção de Saúde, sob a orientação da Profa. Dra Lúcia Helena 

Pelizer Pasotto. 

A etiologia do sobrepeso ou obesidade não está muito clara, no entanto, 

podemos observar que os padrões dietéticos e nutricionais estão em significativas 

transformações nas populações de um modo geral, e esse fato tem-se caracterizado 

através da progressão da prevalência de sobrepeso e obesidade em detrimento de déficits 

nutricionais (Andrade, 2006). 

As causas associadas à obesidade parecem ser múltiplas e complexas, então, 

torna-se necessária uma investigação que vise associar os fatores relacionados na 

determinação da prevalência de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. 

Para a realização deste estudo, será necessária a realização de uma avaliação 

antropométrica (peso e altura) e de uma entrevista aos indivíduos (escolares), e seus 

respectivos responsáveis, matriculados nas escolas descritas acima. Nessa entrevista, 

que será realizada por mim ou por entrevistadores devidamente treinados, serão 

abordados tópicos a respeito de dados familiares como escolaridade, composição da 

família e, principalmente, hábitos alimentares e de atividades físicas. Esses dados serão, 

posteriormente, avaliados e a partir daí, poderão ser propostas intervenções visando uma 

conduta mais adequada a esse grupo populacional. 

É importante ressaltar que a participação do escolar na pesquisa será 

voluntária, e nenhum constrangimento será permitido. O Projeto será submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Franca. 

Então, solicitamos a autorização para a realização da pesquisa nas escolas de 

Fernandópolis e, desde já, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

      Carolina Penteado Guerra Silva                        Profa. Dra. Lúcia Helena Pelizer Pasotto 

                       Pesquisadora                                                            Orientadora 

  

 

 

 

 

Ilma. Profa. Maria Aparecida de Souza Rodero 

DD. Diretora FEFteen 
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ANEXO 4 

 
1) Questionário para Alunos. 

 

Nome: __________________________________________ Data: ___/___/_____ 

Escola: _______________________________________ Série: _________ 

Data de nascimento: ___/___/ _________                        ldade: _________ 

Peso atual ______   Altura:_______  IMC: ________  Percentil:_________ 

Classificação do estado Nutricional: __________________ 

 

1) O que você prefere fazer no seu tempo livre? 

(A) brincar na rua (B) jogar video-game, ver TV, computador (C) descansa 

(D) pratica algum esporte (E) outros: ___________ 

 

2) Com que freqüência você pratica atividade física? 

(A) diariamente   (B) 2 a 3 x semana   (C) 1 x semana    (D) raramente    (E) nunca 

 

3) Quais refeições você costuma fazer? 

(A) café da manhã    (B) lanche da manhã     (C) Almoço     (D) Lanche da tarde      (E) Jantar   

 (F) lanche noturno    (G) outra 

 

4) Se realiza o café da manhã, como é composto? 

(A) pão                                                                (G) leite puro 

(B) biscoito simples (água e sal ou maisena)     (H) leite com achocolatado 

(C) queijo                                                            (I) leite com café 

(D) margarina ou manteiga                                 (J) leite com cereais 

(E) requeijão cremoso                                         (L) café 

(F) frutas: __________________                       (M) outros: _________________ 

 

5) No intervalo escolar, qual alimento é mais consumido? 

(A) salgados assados      (F) salgado frito               (J) sanduíche natural 

(B) sucos naturais          (G) refresco artificial       (L) refrigerante 

(C) barra de cereais        (H) frutas                         (M) guloseimas/doces 

(D) pão de queijo            (I) biscoito recheado       (N) outros: _____________ 

(E ) merenda escolar 

 

6) Com quem você faz as principais refeições? 

Almoço: (A) sozinho  (B) com os pais  (C) com os irmãos  (D) outros (E) outros familiares (avós, tios)    

(F) funcionária da residência 

Jantar: (A) sozinho  (B) com os pais (C) com os irmãos   (D) outros (E) outros familiares (avós, tios)   

(F) funcionária da residência 

 

7) Onde você faz as refeições? 

Almoço: (A) cozinha  (B) sala de jantar  (C) sala de TV  (D) quarto  (E) outros 

Jantar: (A) cozinha  (B) sala de jantar  (C) sala de TV  (D ) quarto  (E) outros 

 

8) Como você faz as refeições? 

Almoço: (A) sentado à mesa   (B) assistindo TV    (C) usando computador    (D) conversando (E ) outros 

Jantar: (A) sentado à mesa   (B) assistindo TV    (C) usando computador    (D) conversando   (E)outros 

 

9) Com que freqüência o seu intestino funciona? 

(A ) diariamente     (B ) cada 2 a 3 dias    (C ) 1 x semana    (D) menos de 1 x semana 
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10) Quanto de água você bebe por dia?  

(A ) menos de 500ml (até 2 copos de requeijão) 

(B ) entre 500 a 1000ml (3 - 4 copos de requeijão) 

(C) entre 1000 a 1500ml (5 - 6 copos de requeijão) 

(D ) entre 1500 a 2000ml (7 - 8 copos de requeijão) 

(E ) mais de 2000ml (+ de 8 copos de requeijão) 

 

11) Quem decide o que você vai comer? 

(A ) você      (B ) pais ou responsáveis    (C ) outros familiares (avos, tios)      (D ) outros 

  

12) Freqüência alimentar: 

Com que freqüência você consome os alimentos abaixo? 

(colocar um X no local indicado). 

Alimentos 

 

Diariamente Freqüentemente 

(2 a 3 x semana) 

Raramente 

(- 1 x semana) 

Nunca 

Verduras     

Legumes     

Frutas     

Suco de frutas     

Carne vermelha     

Carne branca     

Ovos     

Leite     

Queijo/iogurte     

Pão/biscoito     

Arroz     

Macarrão     

Leguminosas     

Frituras     

Salgadinhos     

Salgadinhos 

Industrializados 

    

Lanches     

Açúcar     

Chocolate     

Sorvete     

Leite 

condensado 

    

Doces     

Refrigerante     

Embutidos     

Café / Chá     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ANEXO 5 

Gráfico IMC por idade (dos 5 aos 19 anos) para Meninas por percentis (OMS, 2007). 
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ANEXO 6 

Gráfico IMC por idade (dos 5 aos 19 anos) para Meninos por percentis (OMS, 2007). 
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ANEXO 7 

 

 

 

 



74 
 

APÊNDICE 1 

 

COMUNICADO 
 

Prezados Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

Venho por meio deste, trazer informações sobre meu projeto de mestrado 

intitulado “Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em escolares do Município de 

Fernandópolis – São Paulo”, que será realizado nesta escola. 

O objetivo do projeto é conhecer a prevalência de sobrepeso ou obesidade e 

fatores associados em alunos deste município. Sabendo-se que estes índices vêm 

aumentando significativamente em todo o mundo e que a obesidade traz 

complicações da saúde com o passar do tempo prejudicando o bem-estar do 

indivíduo, observa-se a importância deste projeto para que se possa avaliar qual é a 

situação do nosso município e trazer soluções para auxiliar os indivíduos. 

Considerando que a participação dos alunos e de seus responsáveis será 

voluntária, optou-se por convidar todos os alunos de ambos os sexos de 1ª a 4ª 

séries. A participação do aluno só será aceita com o termo de consentimento 

assinado pelo responsável, pois são menores de idade e necessito desta 

autorização.  

O projeto será realizado da seguinte maneira: os alunos serão medidos e 

pesados uma única vez (individualmente, em local reservado, garantindo-se 

absoluta discrição) e responderão a entrevista que abordará algumas perguntas 

sobre seus hábitos alimentares e nada mais. O nome do escolar não será divulgado 

em nenhuma situação. 

Peço, humildemente, que autorizem seus respectivos escolares assinando o 

termo de autorização e que respondam o questionário enviado, pois se trata de um 

estudo muito importante para todos e para a conclusão do meu mestrado. 

Estou à disposição para eventuais dúvidas,  

Desde já muito agradecida, 

 

Carolina Penteado Guerra Silva 

                                 Mestranda em Promoção de Saúde UNIFRAN      

Nutricionista e Professora da Fundação Educacional de Fernandópolis 
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APÊNDICE 2 

 
2) Questionário para Pais ou Responsáveis. 
 

Nome: __________________________________________ Data: ___/___/_____ 

Aluno:________________________________________ 

Escola: _______________________________________ Série: ________ 

 

1) Freqüência alimentar: 

Com que freqüência o escolar consome os alimentos abaixo? 

(colocar um X no local indicado). 

Alimentos 

 

Diariamente Freqüentemente 

(2 a 3 x semana) 

Raramente 

(- 1 x semana) 

Nunca 

Verduras     

Legumes     

Frutas     

Suco de frutas     

Carne vermelha     

Carne branca     

Ovos     

Leite     

Queijo/iogurte     

Pão/biscoito     

Arroz     

Macarrão     

Leguminosas     

Frituras     

Salgadinhos     

Salgadinhos 

Industrializados 

    

Lanches     

Açúcar     

Chocolate     

Sorvete     

Leite 

condensado 

    

Doces     

Refrigerante     

Embutidos     

Café / Chá     

 

 

2) Em relação ao responsável pela família, qual a sua escolaridade? 

(A) analfabeto     (B) ensino fundamental1 (1ª a 4ª)     (C) ensino fundamental 2 (5ª a 8ª)  

(D) ensino médio      (E) ensino superior        (F) Pós graduação 

 

 

3) Qual é a sua ocupação profissional? 

(A) desempregado     (B) profissional liberal    (C) funcionário público    (D) outros 

(E) funcionário de empresa privada 

 

4) Quantas pessoas moram com você? (incluindo você) 

(A) 1 a 2     (B) 3 a 4     (C) 5 a 6     (D) mais de 6 
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5) Tempo de Aleitamento materno: 

O escolar foi amamentado no seio materno por quanto tempo? 

(A) até 6 meses   (B) de 6 a 12 meses    (C) acima de 12 meses    (D) outros 

 

6) Qual critério você utiliza para escolher os alimentos no supermercado? 

(A) preço     (B) costume     (C) propaganda (TV, radio, etc.)   (D) outros 

 

7) Quais refeições são realizadas pelos responsáveis do escolar? 

(A) café da manhã    (B) lanche da manhã     (C) almoço     (D) lance da tarde   (E) jantar   

 (F) lanche noturno  (G) outra 

 

8) Você busca fornecer alimentos saudáveis como ex: frutas, verduras, legumes, produtos 

integrais, etc.? 

(A) sempre      (B) quase sempre      (C) na medida do possível      (D) raramente   

(E) nunca me preocupei com isso 

 

 


