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RESUMO
Objetivo: identificar a prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) em adolescentes escolares de uma
escola privada no município de Ponta Grossa, Paraná. Materiais e métodos: foram avaliados 60 adolescentes, de ambos
os sexos, matriculados no ensino médio regular de uma escola privada da referida cidade, por meio de questionário e da
antropometria. Para a classificação do estado nutricional utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC). Os dados foram
organizados e analisados em planilha do programa Statistical Package for a Social Science (SPSS) 20.0. Resultados: Do
total dos participantes da pesquisa, 58% (35) eram do sexo feminino, 31% (19) estavam acima do peso para a idade e
destes, 10% (6) estavam obesos. Valores de massa corporal foram significativamente maiores entre o sexo masculino.
Foi identificada elevada prevalência de excesso de peso entre os adolescentes da escola analisada. Os resultados
encontrados foram elevados e reforçam a necessidade de vigilância em prevenção e proteção à saúde dos adolescentes
no combate à obesidade.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência; Obesidade; Saúde Coletiva; Saúde da Criança; Sobrepeso.

1 INTRODUÇÃO

O excesso de peso (EP) (sobrepeso e obesidade) é uma enfermidade que acomete pessoas
de todas as faixas etárias e classes econômicas e pode ser caracterizado pela ingestão de energia
superior ao gasto calórico, hábito que favorece o aumento da massa corporal. Porém, investigar as
causas,  comportamentos  e  fatores  de  risco  para  sobrepeso  e  obesidade  constitui  uma  tarefa
complexa. Progressivamente adolescentes de diferentes contextos sociais vêm sendo acometidos
pelo excesso de peso (BRASIL, 2010). 

Atualmente o EP na adolescência é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como um dos  problemas de saúde pública  de  maior  gravidade  das  últimas  décadas,  por  suas
consequências em curto e longo prazo, sendo responsável por impactos negativos na saúde da
população e na economia dos países, visto que adolescentes obesos tem maior probabilidade de
desenvolverem futuramente doenças metabólicas e cardiovasculares, como a síndrome metabólica
e a aterosclerose (WHO, 2000; CAMPBELL e CAMPBELL, 2007).

Estudos  realizados  no  Brasil  têm  evidenciado  o  aumento  alarmante  da  prevalência  de
sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes nas últimas décadas (BASIRATNIA  et. al.,
2013). Estima-se que cerca de 18% dos adolescentes brasileiros do sexo masculino e 15,4% do
sexo feminino estejam com sobrepeso ou obesidade (WANG; MONTEIRO; POPKIN, 2002; BRASIL,
2010).

Portanto,  conhecer  as diferentes configurações do estado nutricional  de adolescentes em
diferentes espaços e configurações sociais é fundamental para o mapeamento desta enfermidade e
para o desenvolvimento de ações de prevenção proteção à saúde desta população.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo transversal, realizado com 60 estudantes adolescentes, com idade entre
14 e 17 anos, matriculados no ensino médio regular de uma escola da rede de ensino privada do
município  de Ponta Grossa,  Paraná.  A coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2017.  Os
adolescentes foram avaliados por um questionário de estilo de vida e passaram por aferição das
medidas  corporais  seguindo  as  normas  do  Manual  de  Antropometria  do  Instituto  Brasileiro  de
Geografia e Estatística (IBGE, 2013). 

Para a medida da estatura foi utilizado o estadiômetro de parede Wisoâ, Brasil com resolução
de 0,1 cm; para a massa corporal, utilizou-se balança digital (G-Tech) com capacidade máxima de
150 kg e resolução de 100 gramas, com o adolescente descalço, vestindo apenas o uniforme. Para
a classificação e definição de adolescentes com sobrepeso e obesidade foi adotado o Índice de
Massa Corporal (IMC) definido pela fórmula: peso dividido pelo quadrado da estatura (kg⁄m2), como
critério,  conforme recomendações  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS,  2000)  e  Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS, 2010). Para a classificação do IMC dos adolescentes foram adotados os
pontos de corte de Conde e Monteiro (2006), que classificam os índices em: baixo peso, eutrófico,
sobrepeso e obesidade, conforme dados da Tabela 1.

Tabela 1. Pontos de corte de sobrepeso e obesidade entre adolescentes, segundo sexo e idade (CONDE e MONTEIRO,
2006).

Feminino Masculino

Idade SP Obesidade SP Obesidade

14 22,79/27,50 >27,50 21,66/27,51 >27,51

15 23,73/28,51 >28,51 22,33/27,95 >27,95

16 24,41/29,20 >29,20 22,96/28,34 >28,34

17 24,81/29,56 >29,56 23,56/28,71 >28,71

SP: sobrepeso.

Foram calculadas as prevalências de sobrepeso e obesidade e seus respectivos intervalos de
confiança de 95%. Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste Shapiro Wilk
(W) e para a comparação entre os sexos, utilizou-se o teste t para amostras independentes. Os
dados  foram organizados  e  analisados  por  meio  do  programa  Statistical  Package  for  a  Social
Science (SPSS) 20.0, considerando-se p<0,05. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá sob o parecer nº 2.177.114.

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliados 60 estudantes com idade entre 14 e 17 anos,  sendo 58% (35) do sexo
feminino  e  42%  (25)  do  sexo  masculino.  Os  valores  médios  de  idade,  estatura  e  IMC  foram
semelhantes entre meninas e meninos. Para a massa corporal, a média entre o sexo masculino
apresentou-se estatisticamente superior em relação ao sexo feminino.
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Tabela 2. Idade e características antropométricas de alunos de uma escola da rede privada de Ponta Grossa, Paraná,
2017.

Média ± DP

Variável F (n=35) M (n=25) p-valor

Idade 16,06±0,70 16,16±0,82 0,093

Massa corporal 54,90±12,38 67,90±15,14 0,0045*

Estatura 1,64±0,05 1,75±0,06 8,6329

IMC 21,83±4,19 21,43±4,89 0,4622

DP:  Desvio-Padrão;  F:  Feminino;  M:  Masculino;  IMC:  Índice  de  Massa  Corporal.  *p<0,05,  teste  t  para  amostras
independentes.

A prevalência de sobrepeso e obesidade entre o total de participantes foi de 31% (19), sendo
que 21% (13) dos adolescentes estavam com sobrepeso e 10% (6) obesos. Quando analisada por
sexo, a prevalência total de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) é proporcionalmente maior
entre o sexo masculino (36%) do que o sexo feminino (28%),  porém, à análise estatística,  não
houveram diferenças significativas.

Tabela 3. Prevalência de sobrepeso e obesidade por sexo em adolescentes de uma escola da rede privada de Ponta 
Grossa, Paraná, 2017.

Sexo

IMC Class Feminino % (n) Masculino % (n)

Sobrepeso 20 (7) 24 (6)

Obesidade 8,5 (3) 12 (3)

IMC Class: Índice de Massa Corporal Classificado.

Tais resultados corroboram com os achados de estudo realizado para estimar a prevalência
de excesso de peso entre crianças e adolescentes das regiões Nordeste e Sudeste, cujos resultados
não  apresentaram  diferenças  estatísticas  de  prevalências  entre  os  sexos  (ABRANTES,
LAMOUNIER, COLOSIMO, 2002).

A prevalência total de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) entre os adolescentes da
rede privada da escola analisada foi elevada (31%). Tal resultado se apresenta alarmantemente três
vezes maior do que a perspectiva de dez anos atrás de que 10% dos adolescentes estariam acima
do peso (LOBSTEIN; BAUR; UAUY, 2004).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi identificada elevadas prevalências de sobrepeso e obesidade entre os adolescentes da
escola analisada. Quando analisados por sexo, os IMCs não apresentaram diferenças significativas,
porém,  a  massa  corporal  apresentou  valores  mais  elevados  entre  o  sexo  masculino  quando
comparado ao sexo feminino. 

Tal proporção da problemática justifica a necessidade de maior atenção e vigilância para o
desenvolvimento de ações em diferentes âmbitos com planejamentos específicos e que abrangem a
saúde do adolescente.
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Cabe  ressaltar  que  não  existe  consenso  na  literatura  para  a  classificação  de  peso  de
adolescentes,  porém,  há  diferentes  manuais  de  recomendações  para  a  aferição  das  medidas
corporais  e  classificação de estado nutricional,  portanto,  diferentes pesquisas adotam diferentes
critérios de mensuração e classificação dos dados.

O fato da pesquisa ter sido realizada em escola da rede privada de ensino, pode ter sido
significativo para o resultado da elevada prevalência de excesso de peso. Pesquisas em diferentes
espaços são importantes para determinar como o excesso de massa corporal se manifesta entre
crianças e adolescentes, bem como para determinar quais são os possíveis fatores desencadeantes,
diante do reconhecimento da complexidade e abrangência desta enfermidade.
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