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RESUMO 
 

O objetivo desse estudo foi descrever e analisar o estado nutricional e a relação com a atividade física de 
escolares entre 6 e 14 anos de uma escola em Maringá - PR. Trata-se de em estudo do tipo transversal e 
intencional. Foi apresentado o projeto a todos os escolares e enviado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido aos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, sendo incluídos todos aqueles que 
aceitaram participar do estudo. Foram coletados dados antropométricos (peso, estatura e circunferência 
abdominal) de crianças de 6 a 14 anos de idade, que frequentam contra turno no Educandário Somos Todos 
Irmãos. Os dados coletados foram transportados para o programa ANTRHO da OMS e obtida classificação 
do estado nutricional, em escores z, o peso (zP); a estatura (zE); o índice de massa corpórea (zIMC) para 
idade e a circunferência abdominal (CA), bem como foi obtida a razão da circunferência abdominal pela 
estatura (RCA/E). Classificou-se em eutrofia, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Quanto à avaliação 
da atividade física foi utilizado o instrumento QUADA, sendo possível classificar as crianças e adolescentes 
em inativos, ativo insuficiente, ativo suficiente e muito ativo. Foi verificado um total de 52% de crianças 
eutróficas e 48% com IMC elevado. Já com relação a atividade física, 7% foram classificados como inativos, 
39% ativos insuficientes, 42% ativos suficientes e 12% muito ativos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Crianças; IMC; Obesidade. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é conhecida como um distúrbio multifatorial, cujas causas podem ser 
genéticas, hormonais, comportamentais, ambientais, relacionadas aos hábitos 
alimentares, atividade física, estilo de vida e influência cultural. Assim, o conhecimento 
dos antecedentes familiares e hábitos das famílias são fundamentais para avaliação do 
estado nutricional da criança, que influencia no crescimento e desenvolvimento da mesma 
(ERIKSSON et al., 2001; MELLO, 2002; GUPTA et al., 2012). 

Segundo estudos, sobre o controle do excesso de peso, algumas das orientações 
para prevenção da obesidade em pré-escolares e escolares, são relacionadas com 
estímulo a alimentação saudável. A prática regular de atividade física, limitar tempo de 
tela em ate duas horas diárias, que inclui computadores, celulares, tablets e televisão, 
além de promover sono adequado, são hábitos de vida que são recomendados para 
prevenir o ganho excessivo de peso (FISBERG et al., 2016).  

A obesidade é um problema de saúde pública, que tem grande importância em 
crianças e adolescentes, visto que a persistência na vida adulta tem alta probabilidade 
quando iniciada precocemente e acarreta maiores danos de desenvolvimento e 
complexidade de tratamento. (FISBERG et al., 2016). Sabe-se ainda que a obesidade 
esta altamente associada ao desenvolvimento precoce de Hipertensão, Diabetes Melitus 
tipo II, Síndrome Metabólica e outras comorbidades associadas (ABRANTES; 
LAMOUNIER; COLOSIMO, 2002). 

O exercício físico, quando realizado regularmente é um aliado para o controle do 
peso e morbidades associadas ao sedentarismo. Estudos mostram que em pessoas 
obesas, com hipertensão arterial há queda da mesma quando exercícios físicos aeróbios 
são realizados e, demostra também, que em pessoas que não possuem qualquer tipo de 
doenças, o risco de desenvolvê-las diminui acentuadamente. (FRISOLI et al., 2011). Em 
estudo realizado por Fagundes et al. (2008), mostrou que pessoas em sobrepeso e 
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obesidade eram as mais sedentárias. A pesquisa recomenda que o tratamento e 
prevenção da obesidade são necessárias, mudanças no comportamento e hábitos das 
crianças que englobam a alimentação e exercícios físicos. 

Assim, o objetivo dessa pesquisa foi descrever e analisar o estado nutricional e a 
relação com a e atividade física de escolares entre 6 e 15 anos de um educandário em 
Maringá, PR. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para compor a pesquisa foram selecionados escolares na faixa de idade entre 6 e 
15 anos matriculados em uma instituição de ensino, o contra turno no Educandário Somos 
Todos Irmãos, situado em Maringá no Paraná mediante a exposição do projeto e obtido o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos pais ou responsáveis pelas crianças e 
adolescentes. Foram coletados dados antropométricos (peso, estatura e circunferência 
abdominal) das crianças.  

Foram obtidas as medidas antropométricas segundo os critérios recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para análise do estado nutricional foram 
utilizados, em escores z, o peso (zP); a estatura (zE); o índice de massa corpórea (zIMC) 
e a circunferência abdominal (CA). O IMC - calculado a partir do peso em kg divido pelo 
quadrado da estatura em metros, foi utilizado em escore z para classificação do estado 
nutricional segundo os pontos de corte propostos pela Organizaçao Mundial da Saude 
(OMS), (2007). Foi obtido também, a razão da circunferência abdominal pela estatura 
(RCA/E) e analisado a correlação do estado nutricional com IMC e RCA/E. 

Quanto à avaliação da atividade física foi utilizado o instrumento QUADA e para 
analise dos dados foram utilizados os critérios do Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ). As crianças foram classificadas de acordo com o grau da atividade física 
como inativas, ativo insuficiente, ativo suficiente e muito ativo. (SILVA et al., 2007). Foi 
analisada a correlação do estado nutricional, Ca e RCA/E com a classificação da 
atividade física. 

Para a análise estatística foi utilizado software GraphPad Prism 6 versão 6.0.  
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro Universitário de Maringá, sob o parecer consubstanciado numero 
3.401.293. 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Participaram do estudo 44 crianças, igualmente distribuídas entre os sexos (22 

meninos e 22 meninas), com media de idade de 10 anos.  
 De acordo com o IMC, segundo os critérios preconizados pela OMS, 23 crianças 
foram consideradas eutróficas (52%), sendo 11 meninos e 12 meninas; 8 portadores de 
sobrepeso (18%), entre eles 5 meninos e 3 meninas; 11 obesos (25%) correspondendo a 
5 meninos e 6 meninas e 2 obesos graves (5%), 1 menino e 1 menina (Figura 1).  
 

 
Figura 1: Estado Nutricional de escolares (zIMC para idade) 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

Foi realizada classificação da atividade física, conforme classificação do 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) agrupando as atividades conforme 
frequência e intensidade em: Inativo/Sedentário: crianças que não realizam 10 minutos de 
atividade contínua por semana; Ativo Insuficiente: realizam atividade de no mínimo 10 
minutos contínuos por semana, porém de maneira ainda insuficiente para serem 
classificados como ativos; Ativo Suficiente: quando em atividade física vigorosa, por 3 
dias ou mais na semana e no mínimo 20 minutos por sessão ou atividade 
moderada/caminhada cinco dias ou mais por semana e pelo menos 30 minutos; Muito 
Ativo: atividade vigorosa, mais de cinco dias na semana no mínimo 30 minutos cada ou 
atividade vigorosa três vezes na semana juntamente com atividade moderada/caminhada 
mais 30 minutos durante 5 dias (Figura 2).  

Além disso, foi realizado a classificação da atividade física, conforme a 
classificação do IPAQ separado por sexo das crianças (Tabela 1). 

 

 
Figura 2: Percentual de atividade física dos escolares, conforme classificação. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Tabela 1: Percentual de atividade física dos escolares, conforme classificação, separado por 
sexo. 

Atividade física Meninos Meninas 

 n         % n         % 
Inativo 0             0 3            14 
Ativo insuficiente 7           33 10          45 
Ativo suficiente 11         53 7            32 
Muito ativo 3           14 3              9 

       Fonte: Dados da pesquisa 
 

Também foram analisados com relação a media e mediana de cintura abdominal 
(CA), razão da cintura abdominal pela estatura (CA/E) e índice de massa corporal dos 
escolares. (Tabela 2)  

  
Tabela 2- Media e Mediana de Cintura Abdominal (CA), Razão da Cintura Abdominal pela 
Estatura e Índice de Massa Corporal dos escolares. 

Índices Idade CA CA/E IMC 

Mediana 10,5 73 0,49 19,35 

Percentil 25% 9 64,25 0,46 17,13 

Percentil 75% 12 78 0,57 22,03 

Media 10,39 72,82 0,51 20,5 

Abaixo IC95% 9,704 69,27 0,49 19,14 

Acima IC95% 11,07 76,37 0,53 21,87 

     Fonte: Dados de pesquisa 
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Legenda: IC – intervalo de confiança 

 

Utilizando o teste de ANOVA para mediadas repetidas verificou-se associação 
estatisticamente significante entre CA e zIMC: p=0,0007 com IC95%=0,2937 a 1,20. 
Há também, correlação estatisticamente significante entre CA, CA/E e IMC, utilizando o 
teste de Anova, Brown-Forsythe e Bartlett`s: p<0,0001. 

No presente estudo, constatou-se grande incidência de excesso de peso na 
população de escolares, correspondendo a aproximadamente 43%. Em estudo realizado 
por Gupta et al. (2012) ficou demonstrado que a incidência de obesidade no Brasil vem 
aumentando ao longo das décadas, desde os anos 70. O numero de crianças do sexo 
masculino em excesso de peso que era 10,9% em 1975, chegou a 34,8% em 2008, 
concordando com os dados do nosso estudo o qual apontou 46%. Já no sexo feminino, os 
valores variaram de 8,6% a 32% entre 1975 a 2008, neste estudo, o índice chegou a 41%. 

Em estudo de Souza Junior e Bier (2008), realizado no hospital-escola da Escola 
Paulista de Medicina constatou que aproximadamente 5% das crianças com menos de 12 
anos triadas em consulta medica apresentou obesidade. No presente estudo, ainda que 
as idades se estendam aos 14 anos, o índice foi 6 vezes maior, chegando a 
aproximadamente 30%, enquanto 18% encontravam-se em sobrepeso.  

O presente estudo demonstra que a pratica de atividade física é mais frequente em 
meninos do que em meninas. Segundo Giuliano e Carneiro (2004) e Nobre et al. (2006) 
meninos são mais ativos em esportes e na pratica de atividades físicas. Estudos de 
Giuliano e Carneiro mostram 43,5% das meninas e 63,8% dos meninos ativos, enquanto 
Nobre et al (2006) 8,9% em meninos contra 4,9% em meninas. Ainda em estudo de 
Castro (2013), menina tem apenas 4,69% de nível de atividade contra 17,37% em 
meninos. A prática de exercício proporciona um condicionamento físico o qual reduz a 
morbidade e mortalidade, ainda que a pessoa se mantenha em sobrepeso ou obesidade. 

Com relação aos demais dados antropométricos, estudos vem demonstrando que a 
relação cintura abdominal e estatura (CA/E), é um bom discriminador de obesidade e 
altamente relacionado aos fatores de risco cardiovasculares. Segundo Haun et al., 2009 
diversos dados antropométricos tem capacidade preditiva para risco cardiovascular, 
porém a relação cintura/estatura mostrou-se com um maior poder de detecção.  

Segundo Pitanga e Lessa, 2006 em seu estudo, o melhor ponto de corte foi de 
0,53. Resultado este concordante com o presente trabalho que encontrou um ponto de 
corte médio próximo a 0,50 sendo o ideal para crianças e adolescentes, bem como para 
adultos. Tal dado nos revela que a circunferência da cintura abdominal não deve ser 
maior que metade da sua estatura. Um estudo realizado na Tailândia com 2536 homens 
ao longo de 17 anos, também demonstrou que a relação CA/E foi o melhor índice 
estudados para prever doenças coronarianas na população, e seu ponto de corte 
sugerido também foi de 0,51. (Aekplakorn et al., 2007) 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O estado nutricional de meninos e meninas é semelhante. Não foi constatado 
nenhum caso de magreza e magreza acentuada. Embora o crescimento das crianças seja 
adequado, quase metade delas apresenta sobrepeso, obesidade ou obesidade grave.  
 Nota-se que existe uma correlação entre o estado nutricional e a baixa adesão à 
atividade física nas crianças em estado de excesso de peso.  
 Quando se analisou a classificação da atividade física, conforme o sexo dos 
escolares observou-se que os meninos são 1,63 vezes mais ativos que as meninas, 
somando os ativos suficientes e muito ativos. 
 O ponto de corte para relação CA/E com media de 0,51 é concordante com as 
recomendações propostas. 
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