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1. RESUMO 
 
A obesidade infantil é consideravelmente um dos maiores problemas de saúde pública em 
vários países do mundo, sendo classificada como uma verdadeira epidemia e que 
atualmente gera uma enorme preocupação para a sociedade, pois é uma patologia que 
cada vez mais acomete as crianças de forma precoce, o que potencializa fatores de risco 
para a saúde e pode comprometer a vida adulta. Um forte preditor para o sobrepeso e 
obesidade é derivado do estilo de vida que envolve a má qualidade na escolha dos 
alimentos a serem ingeridos com quantidade excessiva de calorias somada à inatividade 
física. Diante do exposto propomos avaliar a incidência de sobrepeso e obesidade em 
crianças de 06 a 10 anos de acordo com o estilo de vida associado à renda familiar e 
comparar os dados entre alunos de escolas públicas e privadas. Será realizada uma 
pesquisa de campo de caráter descritivo, quantitativo com delineamento transversal com 
uma amostra composta por 400 alunos, sendo, (n = 200) da rede pública e (n = 200) da rede 
particular, onde será avaliado o Índice de Massa Corporal através de valores 
antropométricos, aplicação de formulário de marcador de consumo alimentar e um 
questionário com dados pessoais, socioeconômico e estilo de vida. Os questionários serão 
respondidos pelos pais ou responsáveis e que autorizarão a participação dos filhos na 
pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que contemplarão de 
forma clara e objetiva todas as informações pertinentes à pesquisa, mantendo o completo 
sigilo na identificação dos participantes de acordo com as recomendações do Conselho 
Nacional de Saúde. A interpretação dos resultados permitirá identificar o nível de sobrepeso 
e obesidade na amostra avaliada, além de uma correlação com a renda familiar que pode 
influenciar nos dados apresentados, visto que o acesso e a facilidade de adquirir alimentos 
hipercalóricos estão presentes no dia a dia da grande maioria da população, o que pode ser 
um resultado da falta de informações ou conscientização da necessidade de uma 
reeducação alimentar associado à prática de alguma atividade física, ou mesmo, exercícios 
sistematizados. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 De acordo com Mann e Truswell (2011), a obesidade e sobrepeso são comuns e 
afetam a maioria da população, mesmo com a ocorrência de intervenções da saúde pública 
nos últimos anos. A obesidade se torna mais grave com a idade, e, no mundo globalizado, 
pesquisas apresentam que a prevalência é mais alta nos grupos socioeconômicos mais 
baixos em relação aos mais ricos, sendo que esta prevalência tem aumentado 
constantemente na maioria dos países.  
 Para Garcia (2008), a obesidade infantil deve ser observada com muita seriedade, 
tanto que tem se tornado uma prioridade na saúde pública. Porém, deve-se priorizar e 
desenvolver formas de intervenção que possa reverter esta situação principalmente nos 
anos iniciais. Indivíduos com sobrepeso e obesidade comparados a indivíduos normais 
apresentam maiores chances de apresentarem doenças crônicas e que cada vez acomete 
crianças de forma precoce (MENDONÇA, 2010).    
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No nível escolar, o sobrepeso e a obesidade apresentam números bem acima ao 
déficit de crescimento, onde alguns estudos destacam esta situação com maior frequência 
em escolas particulares do que em escolas públicas. Um dos motivos desta declaração 
pode estar associado ao fator socioeconômico, pois os alunos de redes particulares 
apresentam maior renda e consequentemente um acesso maior e mais fácil aos alimentos 
ricos em gorduras, além do fator estilo de vida que promove maior inatividade física às 
crianças (MARQUES, 2008).   

De acordo com Feitosa, Guimarães e Jordão, (2008), o tratamento para a obesidade 
é visto como um distúrbio alimentar ou compulsividade, porém, exige total dedicação do 
paciente, sendo primordial o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, incluindo o 
Nutricionista, que ajudará na prevenção que ainda é considerada o melhor caminho, 
proporcionando condições de qualidade de vida e mudança de hábitos alimentares, além de 
envolver a elaboração de políticas públicas de prevenção e tratamento. Segundo o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), o papel do nutricionista é de suma importância para 
reverter o avanço da obesidade infantil, podendo promover mudanças a partir de 
adequações na qualidade de vida da criança. A maioria dos programas de tratamento da 
obesidade infantil é realizada através de uma abordagem multidisciplinar que combina 
hábitos alimentares, mudanças no comportamento, atividade física e envolvimento parental 
(ABREU, 2010). 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo da pesquisa é avaliar a incidência de sobrepeso e obesidade em crianças 
de 06 a 10 anos de idade de acordo com o estilo de vida associado à renda familiar e 
comparar os dados entre os escolares avaliados e como específicos, se propõe identificar o 
percentual de gordura corporal entre os escolares, classificar e destacar a quantidade de 
crianças em processo de sobrepeso e obesidade. 
 
 

4. METODOLOGIA 
 

A população do presente estudo será constituída por alunos de escolas da rede 
pública e particular, com uma amostra de 400 crianças com faixa etária entre 6 a 10 anos de 
idade, sendo distribuídas em dois grupos, com (n = 200) alunos cada. Os grupos serão 
formados por alunos do gênero masculino e feminino de forma aleatória, apresentando o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos pais e responder aos 
questionários de consumo alimentar e socioeconômicos.  Serão utilizados para o 
diagnóstico e caracterização da amostra, os valores obtidos através do peso e estatura 
corporal para identificação do Índice de Massa Corporal - IMC dos escolares. O respectivo 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Anhanguera. 
 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa será adotado critérios de inclusão tais como, o 
aluno se enquadrar na faixa etária proposta, estar matriculado na escola e possuir 
autorização dos pais para participar como sujeito. Como exclusão, não atender os critérios 
citados. Após autorização da escola e dos pais, daremos início às coletas de dados. Vale 
ressaltar que a pesquisa não oferece riscos para a amostra, onde não será aplicado 
procedimentos invasivos, ou exposição dos alunos fora do contexto que elas vivem no seu 
dia a dia. Como benefícios destacamos a importância da coleta dos dados, para posterior 
intervenção com adequações específicas, visto que há uma crescente epidemia a respeito 
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do desenvolvimento do sobrepeso e obesidade em crianças com idade escolar e que são 
acometidas de forma precoce. Desta forma, contribuindo com a comunidade acadêmica e 
científica na busca de identificar os fatores que levam a este histórico, facilitando e propondo 
formas que possam minimizar esta epidemia. Salientamos que esta é uma ação necessária, 
pois, mesmo com tantas informações direcionadas sobre este assunto, ainda é crescente e 
alarmante o número de crianças que se encontram com acúmulo de gordura corporal, o que 
pode potencializar o aparecimento de diversos problemas de saúde ao longo da vida, e que 
está relacionada com os hábitos alimentares e inatividade física, além de fatores endócrinos, 
culturais e socioeconômicos. 
 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

      De acordo com o cronograma do projeto de pesquisa, pretende-se através dos 
resultados identificarem um perfil antropométrico dos alunos pesquisados, considerando 
hábitos alimentares e nível socioeconômico, permitindo verificar se existem diferenças 
significativas entre os grupos estudados, que envolvem os alunos de escolas públicas e 
particulares e propor um processo de controle e combate ao desenvolvimento do 
sobrepeso e obesidade em populações infantis contribuindo com a comunidade 
acadêmica e científica. 
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