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A obesidade é um grave problema de saúde pública, atingindo crianças, 

adolescentes e adultos, sendo considerada uma doença crônica e multifatorial. As 

possíveis causas desse fenômeno estão mais relacionadas à alimentação e ao 

sedentarismo. Diante deste quadro, este estudo tem como objetivo identificar as 

consequências de lesões causadas na articulação do joelho devido à obesidade, em 

crianças e adolescentes, para que o fisioterapeuta possa formular um trabalho de 

prevenção, trazendo com isso a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e/ou 

adolescentes. Para tanto, utilizaremos uma pesquisa qualitativa, caracterizada por 

ser um método de investigação individual, estudando particularidades e 

experiências. A coleta de dados será realizada através de um questionário para 

definir os grupos  G1 e G2, o Grupo 1 (G1), será de crianças selecionadas com 

índice de massa corpórea (IMC) adequado e o Grupo 2 serão crianças selecionadas 

com índice de massa corpórea (IMC) de obesidade, conforme dados da tabela de 

IMC infantil, fornecido pelo Ministério da Saúde. Por estramos no início da pesquisa, 

ainda não temos um resultado para divulgação, porém há estudos que revelam, que 

uma criança obesa, a propensão de se tornar um adulto obeso é de quase 100%. 

Palavras-chave: Obesidade infantil e na adolescência, consequência articular, 

avaliação física. 

 

Introdução: 

A obesidade  é um dos problemas mais graves de saúde pública, que atinge 

crianças, adolescentes e adultos, sendo considerada uma doença crônica e 

multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo 

(ADES, KERBAUY, 2002). Segundo os Dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

indicam que, em 20 anos, os casos de obesidade mais do que quadruplicaram entre 

crianças de 5 a 8 anos, chegando a 16,60% em meninos  e 11,8% em meninas. As 

possíveis causas desse fenômeno estão mais relacionadas à alimentação e ao 

sedentarismo. Com o acesso precoce a  tecnologia, houve uma inversão de valores, 

substituindo as atividades físicas em forma brincadeiras para a ociosidade em ficar 



nas redes sociais ou até mesmo na frente de uma TV, outro fator muito destacado 

está na alimentação, pois, essa criança tem o acesso muito precoce à alimentos 

inadequados, sem nenhum valor nutricional, dessa forma o objetivo deste estudo é 

identificar  as conseqüências  de lesões causadas na articulação do joelho, para o 

fisioterapeuta formular um trabalho de prevenção, trazendo com isso melhoria da 

qualidade de vida, dessas crianças, iremos selecionar dois grupos de crianças, o 

Grupo 1 (G1), serão crianças selecionadas com índice de massa corpórea (IMC) 

adequado e o Grupo 2 serão crianças selecionadas com índice de massa corpórea 

(IMC) de obesidade, conforme dados da tabela de IMC infantil, fornecido pelo  

Ministério da Saúde. 

 A Fisioterapia é uma ciência da saúde, que estuda, previne, trata as 

alterações funcionais em órgãos e sistemas do corpo humano, devido 

intercorrências genéticas, por traumas ou doenças adquiridas (CREFITO 3). O 

fisioterapeuta promove saúde, reabilitando pacientes, orientando a novos hábitos, 

estimulando diretamente a pratica de exercícios físicos, por conseqüência outras 

patologias causadas a longo e curto prazo pela obesidade, não se desenvolve ou 

vão sendo controladas, até total desaparecimento. Por isso a importância da 

compreensão, identificação e tratamento também na infância, para não ficar 

seqüelas na fase adulta do indivíduo. 

Objetivo: 

 Objetivo deste estudo é identificar as conseqüências de lesões causadas na 

articulação do joelho devido a obesidade, em crianças e adolescentes, para que o 

fisioterapeuta possa formular um trabalho de prevenção, trazendo com isso 

melhoria da qualidade de vida, dessas crianças e/ou adolescentes. 

Metodologia 

Este projeto será realizado com base na metodologia de pesquisa qualitativa 

transversal, caracterizada por ser um método de investigação individual, estudando 

particularidades e experiências, com esse método, os entrevistados ficam mais a 

vontade para detalhar os assuntos relacionados neste estudo, da mesmo forma, 

podendo o entrevistador fazer observações para chegarem em um consenso ,neste 

caso a investigação individual de cada participante dessa pesquisa para identificar a 

obesidade, trazendo para esse projeto a compreensão dessa patologia,para 

identificação de possível lesão ou patologia causada pela obesidade, compreensão 

aprofundada do comportamento desta criança na sociedade.. Será formulado e 



aplicado um questionário padrão para definir G1 e G2, o Grupo 1 (G1), serão 

crianças selecionadas com índice de massa corpórea (IMC) adequado e o Grupo 2 

serão crianças selecionadas com índice de massa corpórea (IMC) de obesidade, 

conforme dados da tabela de IMC infantil, fornecido pelo  Ministério da Saúde, sendo 

neste caso utilizando materiais (balança, fita métrica e o questionário 1) para coleta 

de dados. Após seleção dos 2 grupos, começaremos com entrevistas para obtenção 

da anamnese, com questionário 2 (para avaliação de dor, disposição, freqüência de 

atividade física, tempo de ociosidade e alimentação), avaliações físicas, exames, 

teste equilíbrio e teste circuito para avaliação quantitativa e qualitativa, por sua vez 

iniciarmos as comparações e avaliações dos tipos de lesões. Iremos fazer este 

levantamento em escolas de ensino fundamental, com o consentimento e 

colaboração da instituição, enviaremos através das crianças que se encaixam no 

perfil de idade, o questionário 1 para ser preenchido pelo pais/responsável, o Termo  

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o  do Termo de Assentimento (TA), 

para serem assinados pelos pais/responsáveis. 

Método de inclusão: ter idade entre 6 a 12 anos,   autorização assinada pelos 

pais/responsável, lúcidas, sem restrições físicas ou mentais, G1 crianças que estão 

com IMC Adequado, G2 crianças com IMC Obesidade, conforme dados da tabela de 

IMC infantil (masculina e feminina), fornecido pelo  Ministério da Saúde 2006. 

Utilizaremos uma balança de aproximadamente 120 kg e uma fita métrica, para 

calcularmos o IMC de cada criança. 

Resultados Preliminares: 

Aguardando decisão do comitê de ética. 
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