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RESUMO 

 

 

A obesidade (OB) está aumentando e, atualmente, se tornado comum mesmo em 

crianças e adolescentes. Concorrentemente, diversos estudos têm demonstrado que a 

inatividade física (IF) em crianças e adolescentes está crescendo em todo o mundo. A maioria 

dos estudos que confirmam a crescente prevalência de IF e OB em adolescentes foram 

conduzidos em países desenvolvidos e/ou grandes centros urbanos. No entanto, ainda existem 

poucos estudos de caráter populacional sobre adolescentes em cidades menores nos países em 

desenvolvimento. OBJETIVO: estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade em estudantes 

adolescentes do ensino médio em uma cidade no sudeste do Brasil. MÉTODOS: Este estudo 

transversal foi realizado em Diamantina, uma cidade com uma população de 

aproximadamente 45.000 pessoas. A população total de adolescentes (15 a 18 anos) 

matriculados nas escolas de ensino médio é por 1294 alunos divididos em seis escolas (1 

privada e 5 públicas). Após contato com as seis escolas, apenas quatro escolas concordaram 

em participar (1 privada e 3 públicas , totalizando 1017 alunos). Um total de 535 alunos 

consentiram em ter a sua altura e massa corporal mensurados, para calcular o Índice de Massa 

Corporal (IMC). Foram utilizados os percentis 85% e 95% de IMC como ponto de corte para 

sobrepeso (SP) e obesidade, respectivamente. Os resultados estão apresentados em 

porcentagem e o teste qui-quadrado foi usado para indicar associação. RESULTADOS: Dos 

535 estudantes avaliados [324 (60,5%) meninas e 211 meninos (39,5%)], observamos que 23 

meninas (7,1%) foram OB e 11 (3,4%) OB. Para os meninos, 19 (9,0%) foram SP e 9 (4,26%) 

OB. As percentagens de SP e OB tenderam a ser maiores nos meninos em relação às meninas 

(p <0,05) CONCLUSÃO: Nossos resultados demonstram uma prevalência pequena de 

sobrepeso na população estudada em comparação com outros estudos nacionais e mundiais. 

Nós especulamos que o estilo de vida nas pequenas cidades e vilas é favorável aos hábitos 

saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Obesity (OB) is increasing and it is now common even in children and 

adolescents. Concurrent, several reports has been shown that physical inactivity (PI) in 

children and adolescent is growing worldwide. Most of the studies that confirm the growing 

prevalence of OB and PI on adolescents were conducted in developed countries and/or large 

cities. Therefore, there are still few population-based studies about adolescents in small town 

in developing countries. PURPOSE: To estimate the  prevalence of overweight and obesity  in 

a small town in the southeast of Brazil. METHODS: A cross-sectional study was conducted in 

Diamantina, a town with a population of approximately 45,000 people. The total high school 

adolescent (15 to 18 years old) population comprised of 1294 students divided into six 

schools (1 private and 5 public). After contacting all six schools, only four schools agreed to 

participate (1 private and 3 public, total of 1017 students). A total of 535 students consented 

to have their height and body mass measured, to calculate the Body Mass Index (BMI). We 

used the percentiles 85% and 95% of BMI as the cutoff for overweight (OW) and obesity, 

respectively. The results are presented in percentage and chi square test was used to indicate 

association. RESULTS: Of 535 students evaluated for nutritional status [324 (60.5%) girls 

and 211 boys (39.5%)], we observed that 23 girls (7.1%) were OW and 11 (3.4%) OB. For 

boys, 19 (9.0%) were OW and 9 (4.26%) OB. The percentages of OW and OB tended to be 

higher on boys compared to girls (p<0.05). CONCLUSION: Our results demonstrate a small 

prevalence of overweight and obesity in the studied population compared to other national 

and worldwide studies. We speculate that the lifestyle in small cities and town is favorable to 

healthy habits. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), o sobrepeso é 

definido como excesso de gordura no organismo e a obesidade considerada como o próximo 

estágio do sobrepeso. A determinação do sobrepeso e da obesidade em diagnósticos 

populacionais pode ocorrer através da medida do Índice de Massa Corporal (IMC). Este 

índice é obtido medindo-se a massa corporal (kg) e a estatura (m) do indivíduo. A partir dos 

valores obtidos, calcula-se o IMC (kg/m
-2

), dividindo-se a massa corporal pela estatura ao 

quadrado, podendo-se, então, identificar e classificar o estado nutricional (DÂMASO, 2001). 

Assim, a OMS (2007) define sobrepeso quando o IMC encontra-se entre 25 e 29,9 kg/m², 

podendo ocorrer em virtude do excesso de gordura corporal ou de valores elevados de massa 

magra. Contudo, em estudos populacionais, normalmente associa-se sobrepeso ao excesso de 

tecido adiposo. Em crianças e adolescentes essa classificação é realizada através de tabelas 

com valor percentil de normalidade, utiliza-se o percentil entre 85 a 95 para classificação de 

sobrepeso. A obesidade é definida quando o IMC encontra-se superior a 30 kg/m² (OMS, 

2007). Em crianças e adolescentes considera-se obesidade o percentil acima de 95%. De 

acordo com os dados da OMS (2006), dos seis bilhões de habitantes do planeta 23,4% estão 

com excesso de peso. Estes constituem atualmente um dos principais problemas de saúde 

pública em países desenvolvidos, na população adulta, acometendo também países em 

desenvolvimento, como o Brasil. No Brasil, calcula-se que 40% da população apresentam 

sobrepeso. 

Dados recentes apontam um crescimento de aproximadamente 240% na 

prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes nas últimas duas décadas (SOARES e 

SOUZA, 2008). A prevalência de sobrepeso mais do que triplicou em meninos com idade 

entre 10-19 anos (de 2,6% para 11,8%) e mais que dobrou em meninas (de 5,8% para 15,3%), 

1975-1997. A causa do excesso de peso em adolescentes é provavelmente o resultado de uma 

combinação de fatores como os genéticos, ambientais e comportamentais. Os possíveis 

causadores do sobrepeso e obesidade são a obesidade infantil precoce, elevados IMC dos pais 

e nível aumentado de insulina sanguíneo (associado à diminuição da sensibilidade à insulina) 

e níveis plasmáticos de leptina (SCHNEIDER e BRILL 2005). Em adolescentes, os hábitos 

alimentares em omitir refeições, especialmente o desjejum, juntamente com o consumo de 

refeições rápidas e densamente calóricas (fast-foods, salgadinhos, doces) fazem parte do estilo 
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de vida dos adolescentes. O sedentarismo, decorrente destes hábitos de vida moderno (jogos 

de computador, vídeo-game, televisão, entre outros) e a falta de incentivo à prática atividade 

física (redução das aulas de Educação Física, violência urbana) podem ser considerados um 

dos responsáveis pelo acúmulo de gordura corporal e, consequentemente, aumento na 

prevalência de sobrepeso e obesidade (FONSECA; SICHIERI e VEIGA, 1998). No entanto, a 

adolescência é uma fase que merece extrema atenção em relação ao sobrepeso e obesidade, 

pois é nela que 25% da estatura final e 50% da massa corporal são adquiridas, o que faz desta 

uma ótima fase para controlar o peso e a adquirir hábitos mais saudáveis (CAMPOS; LEITE e 

ALMEIDA, 2007). 

O Brasil possui um extenso território nacional e sobre ele uma população 

heterogênea, com diferentes hábitos de vida e diferenças socioeconômicas e culturais. Por isso 

torna-se necessário realizar pesquisas que definam o perfil nutricional dos brasileiros. 

Pesquisas recentes têm mostrado um significativo aumento de sobrepeso e obesidade entre 

crianças e adolescentes (Suñe et al. (2007). Por decorrência deste aumento do sobrepeso e 

obesidade no país é necessário que o município de Diamantina - MG colabore com estudos 

sobre o estado nutricional dos seus adolescentes, para que possa posteriormente fazer 

intervenções que possam interferir na duração e qualidade de vida, impedindo que o 

prognóstico seja, em longo prazo, desfavorável e assim os adolescentes possam se tornar 

adultos saudáveis. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

De acordo com a OMS (2006), a obesidade tem sido caracterizada nas últimas 

décadas como a maior epidemia de saúde pública do mundo. Esta característica torna 

imprescindível o mapeamento e entendimento de seu desenvolvimento em diversas regiões 

mundiais, para que se caracterize e quantifique essa morbidade e que sejam traçados planos 

efetivos, pertinentes a cada região geográfica, objetivando sua minimização ou mesmo sua 

erradicação. 

A prevalência mundial da obesidade em crianças e adolescentes está em 

crescimento. Este crescimento é de extrema preocupação, já que a obesidade está associada 

com alterações metabólicas, como a hipertensão, dislipidemia, e a intolerância à glicose, 

consideradas fatores de risco para o diabetes melitus tipo II e as doenças cardiovasculares. A 

obesidade nos jovens representa um risco para saúde ainda maior na condição de adulto do 

que a obesidade iniciada na vida adulta. As crianças e adolescentes com peso excessivo, 

independente do seu peso corporal final quando adultos, exibem um maior risco de uma 

ampla gama de enfermidades comparadas com adultos que durante a adolescência 

apresentaram peso normal (SOARES e SOUZA, 2008). 

Os estudos que relacionam sobrepeso e obesidade em adolescentes no Brasil são 

escassos levando-se em conta o amplo território nacional e suas peculiaridades. As 

contribuições mais recentes nesta área surgem de estudos realizados em diferentes localidades 

do país, normalmente com abrangência municipal ou, muitas vezes, de pequenas 

comunidades, destacando-se alguns estudos isolados realizados recentemente em diferentes 

cidades. Estes estudos populacionais revelam uma prevalência aumentada de adolescentes 

com sobrepeso e obesos. 

Especialmente na região do nordeste de Minas Gerais (cidade de Diamantina), não 

foram realizadas nenhuma pesquisa relacionando o sobrepeso e a obesidade na adolescência. 

Adicionalmente, em contato recente com a secretaria de saúde foi relatada a não existência de 

dados sobre esta população neste município. Assim, este estudo será realizado para verificar 

se os adolescentes do município acompanham os níveis apresentados pelo em outros estudos 

realizados no Brasil. 
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3. OBJETIVO 

 

Determinar as proporções de sobrepeso e obesidade, medidas através do IMC 

usando os percentis de 85 e 95 respectivamente como ponto de corte, entre adolescentes 

escolares do ensino médio do município de Diamantina MG. 
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4.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1.  Caracterização da Adolescência 

 

 

A adolescência pode ser caracterizada em diversos escopos; para a sociologia, a 

adolescência estaria na inserção do homem em cada cultura, sendo, portanto, produto singular 

de cada uma. O direito se articula as questões da menoridade e maioridade e enxerga o 

adolescente conforme a legislação vigente. A antropologia a percebe envolvida por ritos de 

iniciação e passagem, até que seja alcançada a vida adulta. A medicina vê a adolescência 

como o período do processo de crescimento e desenvolvimento, caracterizada por grandes 

transformações biopsicossociais, iniciando-se com a puberdade e terminando aos 20 anos 

(SAITO e VARGAS, 2001). Finalmente a OMS (1995), define adolescentes como pessoas 

com idade entre l0 e l9 anos, sendo dividida em duas fases: fase 1 (puberdade) - de 10 a 14 

anos e fase 2 (crescimento e desenvolvimento morfológicos) - de 15 a 19 anos. 

Embora possua diversas formas de caracterização, a adolescência é marcada por 

profundas transformações somáticas, psicológicas e sociais A infância e posteriormente a 

adolescência são os períodos mais adequados para intervenções que estimulem atitudes e 

comportamentos saudáveis. É nesse período que o indivíduo está em processo de aprendizado 

constante, e, portanto, aberto a novos conceitos. Os pais, professores e pediatras, devem 

possuir hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, pois são exemplos essenciais 

durante este processo de formação (SAITO e VARGAS, 2001). 

Atualmente, este grupo representa 20% da população global sendo que 84% 

destes estão em países em desenvolvimento (SAITO e VARGAS, 2001). Embora esse 

percentual em relação a outros grupos etários esteja aumentado, pouca atenção tem sido 

atribuída à sua nutrição e aos problemas nutricionais que atingem os adolescentes, assim 

como a falta de praticar atividades físicas. Dentre esses problemas, o sobrepeso e a obesidade 

se destacam por seu aumento considerável nas últimas décadas (TROIANO e FLEGAL, 

1998).  
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 4.2.  Sobrepeso e Obesidade 

 

 

De acordo com a OMS (2007), o sobrepeso é definido como excesso de gordura 

no organismo, levando-se em conta o IMC. Assim, a OMS (2007) define sobrepeso quando o 

IMC encontra-se entre 25 e 29,9 kg/m². Em crianças e adolescentes essa classificação é 

realizada através de tabelas com valor percentil de normalidade, utilizando o intervalo entre o 

percentil 85 a 95 para classificação de sobrepeso. Assim, o sobrepeso pode ser definido como 

o peso corporal que excede o peso normal ou padrão de uma determinada pessoa, baseando-se 

na sua estatura. O sobrepeso deve ser considerado como um fator de risco, pois está 

relacionado ao surgimento de algumas doenças como hipertensão, hiperlipidemias e diabetes 

(ACSM, 2000). 

A obesidade pode ser entendida como o agravamento do sobrepeso e se tornou um 

problema de saúde pública, pois sua prevalência vem aumentando significativamente nas 

últimas décadas em todo o mundo (TERRES et al. 2006). A OMS (2007) define obesidade 

quando o IMC é maior que 30 kg/m². Em crianças e adolescentes, a classificação ocorre com 

um percentil acima de 95%. Segundo a OMS (1995), a obesidade é uma doença crônica 

considerada uma síndrome multifatorial resultando em maior morbidade e menor 

longevidade, com maior risco de surgimento de doenças, como as cardiovasculares, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, problemas ortopédicos, disfunção psicossocial, entre 

outras (MENDES et al. 2006). 

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (2008), 13% dos brasileiros 

estão obesos, sendo que este percentual é maior entre as mulheres (13,6%) do que os homens 

(12,4%). Este percentual tem aumentado anualmente, em 2006 11,4% dos brasileiros eram 

obesos, em 2007 12,9%. Já o percentual de brasileiros com excesso de peso se manteve 

estável nos últimos três anos. Entre os adultos das 26 capitais e do Distrito Federal, 43,3% 

estão acima do peso. A frequência entre os homens é maior: 47,3% deles estão com excesso 

de peso comparado com 39,5% das mulheres. O excesso de peso e a obesidade nos estudos 

citados acima foram diagnosticados a partir do IMC.  

Este aumento da prevalência de sobrepeso reflete uma mudança da população 

para o balanço energético positivo. O consumo alimentar e atividade física representam os 

aspectos comportamentais e, portanto, modificáveis no equilíbrio energético humano. É 

evidente que os alimentos caloricamente densos são abundantes, facilmente disponíveis e 
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utilizados nos comerciais da programação das televisões. Concomitante com a disponibilidade 

de alimentos mais calóricos, o hábito da sociedade moderna modificou-se para um 

comportamento mais sedentário (TROIANO E FLEGAL, 1998). Acredita-se que este “novo” 

comportamento associado com aspectos genéticos contribuam para os números indicados 

acima.  

 

 

 4.3.  Diagnóstico e Avaliação do estado nutricional 

 

 

O excesso de gordura corporal pode ser estimado por diferentes métodos ou 

técnicas, como pregas cutâneas, relação cintura-quadril, ultrassom, ressonância magnética, 

índice de massa corporal entre outras. O IMC também chamado de Quetelet - nome de seu 

criador foi sugerido para a avaliação do estado nutricional por Keys et al. (1972) a cerca de 30 

anos e foi validado internacionalmente. O IMC para classificação do estado nutricional é  

usado por ser uma medida simples, de baixo custo e se correlaciona com a gordura corporal 

sendo mais viável para utilização em serviços públicos de saúde e em estudos 

epidemiológicos (VITOLO et al. 2007 e MACEDO e CANÇADO, 2009).  

De acordo com Macedo e Cançado (2009) uma das desvantagens de usar o IMC 

para classificar o estado nutricional é que ele não distingue a massa de gordura da massa 

magra, o que dificulta na diferenciação entre o excesso de gordura corporal daquele com 

hipertrofia da massa muscular, como é o caso dos atletas. Mas o IMC é um padrão 

frequentemente utilizado para estimar o estado nutricional em estudos populacionais. Albano 

e Souza (2001) acreditam que a razão entre peso e altura apresenta precisão, pois essas 

medições oferecem baixa margem de erro, desde que as técnicas para a tomada das medidas 

sejam seguidas de forma correta. Além disso, o IMC é recomendado pela OMS em estudos 

com adultos, pois este índice correlaciona os resultados aos riscos de saúde para o indivíduo 

(tabela 1). 
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TABELA 1 – Índice de massa corpórea (IMC) e risco de morbimortalidade. 

Classificação 

IMC 

(peso/altura²= kg/m²) Riscos de co-morbidades 

Baixo peso < 18,5 

Baixo (porém maiores riscos de outros 

problemas clínicos 

Normal 18,5-24,9 Ausente 

Excesso de peso > 25  

Pré-obeso 25-29,9 Aumentado 

Obeso classe I 30-34,9 Moderado 

Obeso classe II 35-39,9 Severo 

Obeso classe III > 40 Muito Severo 
Adaptado de: WHO, 2007. 

 

Não há na literatura, consenso sobre o critério diagnóstico para sobrepeso e 

obesidade infantil e em adolescentes (BUENO e FISBERG, 2006). Para classificar sobrepeso 

e obesidade em adolescentes comparam-se os valores do IMC com as curvas de referência do 

National Center For Statistic (NCHS, tabela 2) e assim são classificados de acordo com o 

percentil. Must, Dallal & Dietz (1991) e Hammer et al. (1991) definiram a utilização dos 

percentis 85 e 95 do IMC como os valores de corte para sobrepeso e obesidade 

respectivamente (tabela 3). 

 

Tabela 2. Classificação de sobrepeso e obesidade em adolescentes de acordo com IMC. 

                                                Percentil 85                                          Percentil 95 

                                                (Sobrepeso)                                         (Obesidade) 

Idade (anos) Masculino Feminino Masculino Feminino 

14 22,77 23,88 26,93 27,97 

15 23,63 24,29 27,76 28,51 

16 24,45 24,74 28,53 29,10 

17 25,28 25,23 29,32 29,72 

18 25,95 25,56 30,02 30,22 

Fonte Adaptada de Cole et al. 2000. 
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TABELA 3 - Classificação nutricional de acordo com o Percentil de IMC 

Classificação Percentil 

1 Eutrófico P 15-85 

2 Baixo Peso < P5 

3 Risco para baixo peso P 5 -15 

4 Sobrepeso P 85 – 95 

5 Obesidade > P 95 
Fonte: Frisancho, 1990. 

Embora a correlação do IMC com medidas de adiposidade em adultos é alta, a 

mesma afirmativa não pode ser considerada para crianças e adolescente, sendo menos 

confiáveis nos últimos, pois alterações do IMC ocorrem na transição entre a infância e 

adolescência. Adicionalmente, a obesidade é influenciada por alguns fatores individuais como 

sexo, maturação sexual, relação cintura-quadril, e raça. Por exemplo, os meninos têm menos 

gordura corporal do que as meninas no mesmo valor do IMC. O nível maturacional parece ser  

mais importante do que a idade, para aqueles que estão na puberdade. Embora o IMC não seja 

considerado perfeito, é a medida mais aceitável para estudos populacionais neste grupo 

(SCHNEIDER e  BRILL, 2005). 

 

 

4.4.  Sobrepeso e Obesidade em crianças e adolescentes no Brasil 

 

 

A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil tem aumentado de forma 

preocupante em todo o mundo, acometendo tanto os países desenvolvidos como aqueles em 

desenvolvimento (TERRES et al. 2006). O sobrepeso e a obesidade na infância e na 

adolescência têm sido relacionados a fatores de risco para doenças como as cardiovasculares, 

que são responsáveis por mais de 1/3 das mortes no Brasil (MENDES et al. 2006), estando 

também associados a maiores prevalências de outras doenças na idade adulta. A obesidade na 

infância está associada com obesidade na vida adulta: 50 a 65% dos adultos obesos eram 

crianças ou adolescentes obesos (BERENSON et al. 1998). 

Estudo recente publicado por Ogden et al (2010), nos Estados Unidos, reportam 

que quase 32% das crianças e adolescentes em idade escolar estão acima do percentil 85, 

considerado sobrepeso para este grupo. Confirmando os altos índices de sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes brasileiros, Suñe et al. (2007) encontraram em Capão de 
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Canoa, na região Sul, a prevalência de 24,8% de alunos com sobrepeso e obesos dos 719 

alunos de ambos os gêneros na faixa etária de 11 a 13 anos. Em Curitiba, Von der Heyde et 

al. (2000) encontraram a prevalência de 15,6% de sobrepeso e obesidade em uma amostra de 

636 adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos. Os autores reportaram que no gênero 

masculino a prevalência de obesidade foi de 11,2% e no feminino de 4,4%. Assis et al. (2004) 

demonstraram alta prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares na cidade de 

Florianópolis, dos 419 alunos entre 7 e 9 anos, encontrou-se prevalência de 17,9% de 

sobrepeso, sendo maior no gênero masculino (19,1%) do que no feminino (16,7%). 

Adicionalmente, 6,7% de obesidade, com maior prevalência no gênero masculino (7,9%) do 

que no feminino (5,4%). Ainda na região sul, Guedes e Guedes (1998) realizaram um estudo 

em Londrina (PR) no qual foram pesquisados 4289 voluntários entre 7 e 17 anos, sendo 2186 

moças e 2103 rapazes. Os percentuais de sobrepeso e obesidade nas moças foram de 12,3% e 

13,7%, e nos rapazes 11,3% e 12,3%, respectivamente.  

Na região sudeste, Castro et al. (2000) avaliaram uma amostra de 1945 alunos 

com idade entre 9 e 14 anos na cidade do Rio de Janeiro. As proporções de sobrepeso e 

obesidade foram de 10,4% e 6,4%, respectivamente. Na cidade de Santos, no estado de São 

Paulo, Costa; Cintra e Fiesberg (2006) analisaram o IMC de 10.882 crianças entre 7 e 10 anos 

de idade. Os autores observaram a prevalência de 15,7% e 18,0% para sobrepeso e obesidade, 

respectivamente. Especificamente em Minas Gerais, foram realizados alguns estudos na 

capital do estado, em Uberlândia, Montes Claros e Pará de Minas. Em Belo Horizonte, 

Oliveira et al. (2000) encontraram prevalências de 5,7% de sobrepeso e 2,1% de obesidade 

em 1005 adolescentes representantes de 16 escolas públicas e 4 escolas particulares. Em 

Uberlândia 8,7% de 117 adolescentes com média de 14 anos de idade apresentaram sobrepeso 

(JANSEN; ABDUMASSIH e AFONSO, 2000). Nunes e Pereira (2000) avaliaram em Montes 

Claros 281 adolescentes com faixa etária de 10 a 18 anos, dos quais 22,1% apresentaram 

sobrepeso, destes 149 eram do sexo masculino e 132 do sexo feminino com prevalência de 

sobrepeso de 30,9% e 12,1%, respectivamente. No município de Pará de Minas o estudo foi 

realizado com 45 escolares entre 10 e 12 anos do ensino fundamental I, sendo 25 de escolas 

particulares e 20 de escolas públicas. Do total de crianças, a maioria (73%) encontrava-se em 

estado nutricional normal, 9% apresentavam risco para baixo peso, 7% tinham baixo peso, 

nenhuma tinha sobrepeso e 11% estavam obesas, notando-se a que a prevalência de baixo 

peso está abaixo do índice de obesidade (MACEDO e CANÇADO, 2009).  
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Ainda em Minas Gerais, utilizando-se de prontuários médicos primários, alguns 

estudos detectaram alta prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. Em 

Viçosa foi avaliado o prontuário de 200 adolescentes e a prevalência de sobrepeso e 

obesidade foi de 35% (PRIORE e RIBEIRO, 2000). Em Ouro Preto, 418 adolescentes na 

faixa etária de 10 a 20 anos foram estudados, destes 199 eram do gênero feminino e 219 do 

gênero masculino, a prevalência de sobrepeso e obesidade para ambos os sexos foram 

respectivamente 16,6% e 25,8%. (BARROS; ANCONA e VITOLO, 2000). A tabela 3 

apresenta os percentuais em que se mediu o IMC e classificou os adolescentes de acordo com 

o percentil na região sudeste. A tabela abaixo resumo os dados de estudos que reportaram a 

prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes na região e sudeste do Brasil. 
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TABELA 4. Sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes da região sudeste. 

Referência Localidade N Sobrepeso Obesidade 

Castro et al. (2000) Rio de Janeiro 

 

1945 10,4% 6,4% 

Costa; Cintra e 

Fiesberg (2006) 

 

Santos – SP 10.882 15,7% 18,0% 

Oliveira et al. (2000) 

 

Belo Horizonte – MG 1005 5,7% 2,1% 

Jansen; Abdumassih e 

Afonso, (2000) 

 

Uberlândia 117 8,7%  

Nunes e Pereira (2000) 

 

Montes Claros – MG 281 22,1%  

Macedo e Cançado, 

(2007) 

 

Pará de Minas – MG 45 0% 11% 

 

Priore e Ribeiro, (2000) 

 

Viçosa – MG 200 35% de 

sobrepeso  e 

obesidade. 

 

Barros; Ancona e 

Vitolo, (2000) 

Ouro Preto 418 16,6% 25,8 

 

 

4.5. Causas da obesidade em adolescentes 

 

 

 

Vários são os fatores responsáveis pela gênese da obesidade em seres humanos, como os 

aspectos fisiológicos, metabólicos, ambientais e genéticos (genes suscetíveis). Trabalhos 

recentes sugerem que os fatores genéticos podem modular os efeitos da atividade física sobre 

o peso corporal. Assim o estilo de vida sedentário promoveria obesidade em pessoas com 

predisposição genética (SAITO e VARGAS, 2001). A epidemia global da obesidade surgiu da 

junção destes fatores com fatores ambientais, alta ingestão calórica e sedentarismo. Assim, a 

explicação para o aumento do número de indivíduos com sobrepeso e obesos pode estar 

relacionada à mudança dos hábitos alimentares ou pelas mudanças no estilo de vida. A alta 

ingestão de alimentos calóricos e a diminuição da prática de exercícios físicos são 

consideradas fatores relevantes no ganho de gordura corporal (OLIVEIRA e FISBERG, 

2003). Em um estudo realizado por Silva, Balaban e Mota (2005) foi verificado que a 
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obesidade infantil no Brasil e na América Latina tende a ser mais freqüente e agravante em 

famílias com alto nível socioeconômico e nas áreas urbanas, principalmente pelo acesso aos  

alimentos rápidos e densamente calóricos, podendo ainda estar associado a 

determinados padrões de atividade física. 

A obesidade pode iniciar em qualquer idade, desencadeada por fatores como 

desmame precoce, a introdução inadequada de alimentos, distúrbios do comportamento da 

relação familiar, especialmente nos períodos de aceleração do crescimento (FISBERG, 2005). 

Tem sido verificada a mudança de hábitos alimentares, a falta de exercícios físicos e a 

transição do estado nutricional, caracterizada pela redução na prevalência de déficit 

nutricional e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade (GIUGLIANO e MELO, 

2004). Especialmente nas crianças e adolescentes, ocorreram mudanças nas questões de 

segurança pública (cidades e vilarejos mais violentos), hábitos de trabalho dos pais, a 

disponibilidade de jogos de vídeo e televisão diminuindo as possibilidades de atividades 

físicas. Adicionalmente, o recuo na participação da Educação Física escolar é particularmente 

preocupante pois esta disciplina pode proporcionar tanto efeitos imediatos na atividade física 

como efeitos duradouros através do encorajamento da prática de atividades físicas ao longo da 

vida.  

 

 

4.6.  Consequências para a saúde do adolescente 

 

 

A obesidade tornou-se uma epidemia mundial e sua relação com os agravos da saúde se 

tornam cada vez mais evidentes. Entre as co-morbidades relacionadas ao excesso de massa 

corporal está a elevação da pressão arterial, aterosclerose, problemas cardíacos, distúrbios 

respiratórios, doenças como diabetes, varizes, artrites, ulceras, dermatites intertriginosas. 

Embora estas co-morbidades não sejam frequentemente observadas nos adolescentes, o 

sobrepeso e a obesidade durante a adolescência aceleram o aparecimento dessas doenças na 

fase adulta. Sendo assim, estes aspectos tornam-se relevantes pontos de discussão quando se 

vai abordar o adolescente obeso (SAITO e VARGAS, 2001). 

As doenças cardiovasculares como ataques cardíacos, infartos agudos do 

miocárdio, insuficiência cardíaca, morte súbita, assim como as doenças cerebrovasculares, 

como os acidentes vasculares encefálicos (AVE), são agravadas pela obesidade e são 
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responsáveis por mais da metade dos óbitos no Brasil. A profilaxia dessas doenças é, por isso, 

uma prioridade absoluta (ABRANTES; LAMOUNIER E COLOSIMO, 2002). 

Evidências de estudos recentes mostram que muitas crianças com sobrepeso ou 

obesidade apresentam um ou mais fatores de risco para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e metabólicas. O aparecimento dessas patologias pode gerar um sério 

impacto em sua saúde e na saúde da população em geral (LEÃO  et al. 2003). 

Além do aparecimento de diversas co-morbidades, as consequências da obesidade 

na infância acarretam vários problemas de ordem social como discriminação, baixa auto-

estima, depressão e pouca socialização (FISBERG, 2005). Dessa forma  estes motivos levam 

à necessidade de uma identificação e intervenção precoce do excesso de peso em crianças, 

que são consideradas ações importantes para a diminuição das complicações derivadas da 

obesidade em adultos (GIUGLIANO e MELO, 2004). 
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5.  HIPÓTESE  

 

 

Por decorrência do aumento de sobrepeso e obesidade no país, principalmente 

acometendo os adolescentes, a hipótese do presente estudo é que se espera encontrar 

proporções similares a outras regiões do Brasil.  
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6.  METODOLOGIA 

 

 

6.1.  Tipo de pesquisa 

 

 

O presente estudo foi realizado em campo utilizando o método descritivo. O 

estudo foi realizado após aprovação dos métodos pelo Comitê de Ética e Pesquisa (protocolo) 

da 094/10) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

 

 

6.2.  Amostra e Local 

 

 

O projeto inicial envolvia todas as escolas do ensino médio dos turnos matutino e 

vespertino do município de Diamantina (total de 6 escolas, 5 públicas e 1 privada). No 

entanto, por motivos de autorização pelos responsáveis das instituições e o curto período de 

coleta de dados, 4 escolas (1 particular e 3 públicas) participaram do presente estudo. O total 

de alunos das escolas participantes foi de 1017 alunos. Todas as coletas de dados foram 

realizadas nas dependências dessas escolas. 

Os critérios de inclusão dos alunos para participarem do estudo foram estar 

regularmente matriculados no ensino médio das escolas selecionadas, concordar em participar 

do estudo e apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos 

pais ou responsáveis. Os alunos com 18 anos completos deveriam assinar o TCLE caso 

concordassem em participar como voluntários na pesquisa. Contudo, os alunos puderam a 

qualquer momento desistir de participar e não foram obrigados a realizar essas medidas. 

 

 

6.3.  Procedimentos 

 

 

Inicialmente os pesquisadores entraram em contato com as escolas e apresentaram 

ao responsável da instituição o objetivo e os procedimentos do projeto. Após o consentimento 
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do mesmo, foi entregue aos alunos o (TCLE) para que os pais ou responsáveis pudessem 

autorizar ou não a participação do aluno. Após o consentimento, a coleta de dados foi 

iniciada. 

As coletas de dados ocorreram durante as aulas de Educação Física. Os alunos 

foram medidos trajando o uniforme da escola sem os calçados. A medida da massa corporal  e 

estatura foram realizadas através de uma balança (modelo HON 00238 marca PLANNA ICE) 

e um estadiômetro compacto (2.10 m Wiso), respectivamente. Os valores foram registrados 

em planilhas e posteriormente transferidos ao software excel microsoft. 

O cálculo do IMC foi realizado a partir da razão entre a massa corporal e o 

quadrado da estatura (kg/m2). Em seguida, os valores obtidos foram alocados em percentil e 

classificados de acordo com as curvas de referência do National Center For Statistic (NCHS). 

 

 

6.4.  Análise Estatística 

 

 

Foi utilizada uma análise descritiva (média e desvio padrão) das medidas de 

massa corporal, estatura e IMC. Foi utilizado o teste t não pareado para comparação entre 

gênero e escolas particulares e públicas. Para verificar a diferença entre os gêneros com 

relação aos níveis de sobrepeso e obesidade foi utilizado o teste quiquadrado. 
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7. RESULTADOS  

 

 

A amostra inicial constitui-se de 1017 alunos, porém devido ao período do ano ser 

marcado por evasão dos alunos das escolas e por alguns se recusarem a submeter-se à coleta 

dos dados foram avaliados 535 alunos. Ao total de 52,6% perdas, a amostra se compôs de 535 

adolescentes, sendo 324 do gênero feminino e 211 do gênero masculino. 

Os dados descritivos dos escolares por gênero e os dados gerais estão 

apresentados na tabela 5. Foram observadas diferenças significativas entre meninos e meninas 

nas variáveis: peso corporal, estatura e IMC.  

 

TABELA 5. Variáveis antropométricas e de IMC dos dados descritivos por sexo e média 

geral. 

 Meninos 

(n=211) 

Meninas      

(n=324) 

Geral 

(n= 535) 

Idade (anos) 16 ± 1 16 ± 1 16 ± 1 

Estatura (cm) 173 ± 7 163 ± 6* 168 ± 12 

Peso Corporal (kg) 64 ± 12 56 ± 10* 60 ± 16 

IMC (kg•m
-2

) 21,7 ± 3,8 20,6 ± 2,9* 21,1 ± 3,4 

    

 

 

Posteriormente, os voluntários foram classificados pelo seu estado nutricional de 

acordo com os percentis de IMC e suas frequências estão dispostas na tabela 6.  Do número 

total de 535 adolescentes, 62 (11,6%) apresentaram excesso de peso, sendo que destes 42 

(7,8%) apresentaram sobrepeso e 20 (3,7%) obesidade. Nas meninas 23 (7,1%) apresentaram 

sobrepeso e (11) 3,4% obesidade. Nos meninos 19 (9,0%) apresentaram sobrepeso e 9 

(4,26%) obesidade (tabela 6).   

 

 

 

 

 

 

* indica diferença significativa entre meninos e meninas (p<0,05). 
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TABELA 6. Estado nutricional por gênero e média geral de acordo com o percentil, valores 

apresentados pelo n e percentual do total entre parêntese. 

Percentil Meninos 

(n = 211) 

Meninas 

(n 324) 

Geral 

(n =535) 

0 – 4,9 17 (8%) 18 (6%) 35 (7%) 

5 – 14,9 32 (15%)  28 (12%) 70 (14%) 

15 – 84,9 134 (64%) 234 (72%) 368 (69%) 

85 – 94,9 19 (9%) 23 (7%) 42 (8%) 

95 – 100 9 (4%) 11 (3%) 20 (4%) 

   

 

De acordo com a análise do quiquadrado não houve diferença entre meninos e 

meninas no que diz respeito à classificação de sobrepeso e obesidade (percentil ≥ 85). Os 

valores estão apresentados na tabela7. 

 

TABELA 7- Estado nutricional por gênero e geral de acordo com o percentil (<85 e ≥ 85), 

valores apresentados pelo n e percentual do total entre parêntese. 

Percentil Meninos Meninas Geral 

< 85 183 (87%) 280 (90%) 463 (89%) 

≥ 85 28 (13%) 30 (10%) 58 (11%) 
(X2=3,56) 
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8. DISCUSSÃO 

 

  

A importância crescente do problema da obesidade e sobrepeso nas crianças e 

adolescentes justifica maior vigilância sobre esse grupo etário, tornando-se necessárias 

iniciativas, ainda incipientes no país. De acordo a literatura atual e consulta realizada à 

secretaria de saúde do município em questão, este é o primeiro estudo a avaliar o estado 

nutricional em uma amostra significativa de adolescentes. A partir dos resultados encontrados 

neste estudo foi possível verificar que a maioria dos adolescentes de Diamantina - MG se 

encontra com peso normal (eutrófico), mas o sobrepeso e a obesidade, embora em menores 

proporções, também estão presentes, principalmente no gênero masculino, quando comparado 

com o gênero feminino. Acredita-se que algumas peculiaridades do município de Diamantina 

favorecem esta baixa prevalência.  

Quando comparamos os meninos e as meninas em relação à idade no ensino 

médio ambos possuem a mesma idade média. Porém em relação à estatura e a massa corporal 

os meninos são em média mais altos e mais pesados que as meninas, consequentemente um 

IMC maior. Este mesmo padrão tem sido reportado por outros estudos que avaliaram os 

parâmetros acima (BARROS; ANCONA E VITOLO, 2000; NUNES E PEREIRA, 2000). 

Os resultados encontrados em relação ao percentil do IMC indicaram que a 69% 

dos adolescentes encontrava-se em estado nutricional normal (eutrófico), o mesmo foi 

observado para ambos os gêneros (64% meninas e 72% meninos). Além disso, observamos 

12% de sobrepeso e obesidade, com os valores percentuais maiores nos meninos (9% e 4%, 

respectivamente) comparados às meninas (7% e 3%, respectivamente). Estes valores sugerem 

ser menores que os valores encontrados em estudos realizados Minas Gerais. Nunes e Pereira 

(2000) encontraram em Montes Claros nos gêneros masculino e feminino prevalência de 

sobrepeso de 30,9% e 12,1%, respectivamente. Em Ouro Preto, Barros; Ancona e Vitolo, 

(2000) observaram a prevalência de sobrepeso e obesidade para ambos os gêneros de 16,6% e 

25,8%, respectivamente. Possivelmente essas diferenças estão relacionadas com aspectos 

característicos do município onde foi realizado o estudo, a amostra dos estudos citados 

anteriormente se constituiu de 418 e 281 adolescentes respectivamente, enquanto este estudo 

constitui-se de 535 adolescentes. 

Os dados do presente estudo reportam menor prevalência de baixo peso quando 

comparado com os valores reportados de excesso de peso. Esses resultados corroboram com 
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os relatos de Oliveira e Fisberg (2003) que afirmam existir uma redução da prevalência da 

desnutrição infantil e um aumento da prevalência de obesidade em adolescentes devido à 

transição nutricional nas últimas décadas. 

No presente estudo foi utilizado o IMC como base para classificação do estado 

nutricional na população de adolescentes avaliados. No entanto, estudos anteriores citam 

algumas limitações na medida e interpretação dos dados obtidos na população citada.  Troiano 

e Flegal (1998) sugerem cautela quando o IMC é utilizado para determinar o estado 

nutricional de adolescentes. Os autores justificam que durante o crescimento e maturação, as 

proporções corporais, a massa óssea, e a proporção de modificações entre a massa magra para 

gorda podem ocorrer em momentos diferentes e em ritmos diferentes na população estudada. 

Sendo assim, a classificação não pode levar em consideração somente a idade dos indivíduos. 

No entanto, os autores não sugerem outros parâmetros ou correções para classificação. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 

  

O aumento significativo de sobrepeso e obesidade entre os adolescentes tem sido 

considerado questão de saúde pública, como mostram os estudos citados neste trabalho. 

Embora em Diamantina-MG a prevalência de sobrepeso se encontre abaixo dos níveis 

nacionais, os mesmos já atingem os adolescentes em valores considerados. Assim existe a 

necessidade da elaboração e implantação de programas de prevenção primária e formulação 

de políticas públicas que atuem neste cenário prevenindo os adolescentes de se tornarem 

obesos ou com sobrepeso. Deveriam ser construídas mais praças públicas no município, bem 

como academias populares e quadras nos bairros. Nas escolas deveriam ser realizadas 

palestras educativas que auxiliem nas mudanças dos hábitos alimentares, bem como 

programas de incentivo às práticas de exercícios físicos nas aulas de Educação Física e fora 

do ambiente escolar. 
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