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Introdução 

  A etiologia da obesidade é nitidamente multifatorial e o aumento de incidência 

nos últimos anos tem sido explicado pelos sociólogos e nutrólogos através dos 

fatores nutricionais. Estimando-se hoje que um terço da população brasileira 

encontra-se acima da faixa de peso ideal. A melhoria das condições de vida, em 

especial o maior acesso à alimentação por camadas mais pobres da população e a 

diminuição do gasto diário de energia proporcionado por avanços tecnológicos vêm 

sendo apontados como responsáveis pelo incremento na prevalência da obesidade 

na população brasileira (CARNEIRO et.al, 2004). 

Com bastante frequência, a obesidade que começa no início da infância, 

apresenta uma origem multifatorial, cujo desenvolvimento sofre influência de fatores 

biológicos, psicológicos e socioeconômicos. Quando isso ocorre, as probabilidades 

de obesidade na vida adulta são três vezes maiores que para crianças que possuem 

uma quantidade normal de gordura corporal. Também os filhos de pais obesos 

correm um risco duas a três vezes maior de obesidade como adultos em 

comparação com as crianças de famílias nas quais nenhum dos progenitores é 

morbidamente obeso. Isso não ocorre apenas por razões genéticas, mas também 

por causa dos hábitos precários da família em termos de dieta e exercício 

(MCARDLE E KATCH, 1998). 

Em função da relevância do tema e diversos estudos apontarem relação da 

obesidade infantil com os progenitores esta pesquisa tem como Objetivo Geral 

estimar a prevalência de obesidade de mães e seus filhos e verificar e correlacionar 

o nível de atividade física de ambos.  

Metodologia 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal e quantitativa.  

 Esta pesquisa avaliou 205 escolares e 124 mães. Foram admitidos na 

pesquisa, escolares da rede particular de ensino, na faixa etária de 6 a 10 anos. 

Todos os participantes da pesquisa ou seus responsáveis assinaram previamente o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 O projeto foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética de Pesquisa 

através da Plataforma Brasil sob nº CAAE: 58176716.2.0000.5430. 

 



Desenvolvimento  

 Para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade, foi realizada a aferição de 

peso, estatura e circunferência abdominal e cálculo de índice de Massa Corporal 

(IMC) dos escolares e suas mães e os resultados analisados de acordo com 

protocolos científicos estabelecidos.  

 A avaliação do índice de Massa Corporal e da medida da circunferência 

Abdominal (IMC) das mães obedeceram aos protocolos da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Para a avaliação do IMC dos escolares foi utilizado o software WHO 

AnthroPlus (2007) desenvolvido pela OMS, em percentis e para a avaliação do 

excesso de gordura abdominal a tabela proposta por  FREEDMAN,1999,em 

percentis (SOC.BRAS.PEDIATR.,2012). 

 A avaliação do nível de atividade física dos pais será realizada através do 

questionário International Physical Activity Questionnaire versão curta (IPAQ) 

(CELAFISCS; Vespasiano, et. al, 2012) e para avaliação do nível de atividade física 

dos escolares será utilizado o questionário foi modificado e adaptado dos principais 

questionários (Aaron et al, OMS - WHO HBSC e PAQ-NHANES) e já validado por 

Barbosa e Silva, 2009.  

 A análise dos dados obedecerá a um tratamento estatístico e os resultados 

comparados a outros resultados disponíveis na literatura científica, a fim de 

estabelecer as relações entre a prática de atividade física dos pais e a obesidade em 

crianças e contribuir para a prevenção e tratamento da obesidade infantil. 

 

Resultados Preliminares 

Os resultados da avaliação do índice de Massa Corporal (IMC)  para os 204 

alunos, que mostra que 49% deles apresentam grau de sobrepeso e obesidade, 

sendo que 22,6% sobrepeso, 20% obesidade e 6,4% obesidade grave.  

Para as 124 mães, o resultado da avaliação do IMC mostrou que 53,2% delas 

estão em grau de sobrepeso e obesidade, sedo que 18,54% obesidade I, 3,22% 

obesidade severa e 3,22% obesidade mórbida.  

O resultado da avaliação da circunferência abdominal dos escolares mostrou 

que 41,7% está irregular e 58,3% normal. 



A avaliação da medida da circunferência abdominal das mães mostrou que 

35,5% apresentam valores aumentados e 45,1% valores aumentado 

substancialmente.  

 

Classificação do IMC  Nº de alunos Percentual (%)  

Magreza 3 1,5 

Eutrofia 101 49,5 

Sobrepeso 46 22,6 

Obesidade 41 20,0 

Obesidade grave 13 6,4 

 

Classificação do IMC  Nº de mães Percentual (%)  

Magreza 2 3,5 

Eutrofia 56 45,16 

Acima do peso 35 28,22 

Obesidade I 23 18,54 

Obesidade II (severa) 4  3,22 

Obesidade III (mórbida) 4  3,22 
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