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RESUMO 

 

 

Introdução: Uma mudança dos padrões alimentares vem favorecendo o aparecimento de 

problemas nutricionais simultâneos e contraditórios, tais como a obesidade e a desnutrição. 

Objetivo: Descrever o estado nutricional de crianças do ensino fundamental em escolas 

públicas de Florianópolis. 

Métodos: Estudo descritivo transversal por conveniência com 751 crianças do Ensino 

fundamental de seis a 10 anos, sendo 308 meninos e 287 meninas. As variáveis estudadas 

incluem: peso/idade, estatura/idade, IMC/idade e correlação entre cintura abdominal e IMC da 

criança, por meio da classificação em escore-Z, adotando-se as curvas OMS de 2007. 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson de cintura abdominal e zIMC. 

Resultados: Foram avaliadas 595 crianças entre 4 e 13 anos, (10% estavam fora da faixa 

etária sugerida inicialmente). Encontrou-se prevalência de 19,6% de sobrepeso, sendo maior 

em meninos (20,4%) do que em meninas (18,8%), 7,1% de obesidade, com maiores valores 

no sexo feminino (7,3%) do que no sexo masculino (6,8%) e 3,5% de obesidade grave, maior 

em meninos (4,2%) do que em meninas (2,7%). Foi observado diminuição da desnutrição 

comparada a outros estudos. Houve prevalência de 0,5% de magreza acentuada e 2,1% de 

magreza. Quanto à estatura, 0,8% das crianças estudadas apresentaram baixa estatura, sendo 

predominante em meninas (1,1%). Houve um caso (0,3%) de muito baixa estatura para idade 

encontrada no sexo feminino. Observou-se uma correlação positiva e estatisticamente 

significante entre cintura abdominal e índice de massa corporal (r=0,5317 e p<0,0001) 

Conclusões: Os estudantes apresentaram crescimento estatural adequado que, entretanto, se 

associou a uma prevalência de excesso de peso muito elevada. Há correlação estatisticamente 

significante entre o índice de massa corporal e a medida da cintura abdominal. 

 

Palavras-chave: Estado nutricional, sobrepeso e obesidade, índice de massa corporal, cintura 

abdominal. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: A change in eating patterns has favored the appearance of simultaneous and 

contradictory nutritional problems such as obesity and malnutrition. 

Objective: To describe the nutritional status of children of basic education in public 

schools of Florianopolis city. 

Methods: It is a cross-sectional study with a convenience sample with 751 children aged 

among six to 10 years, 308 boys and 287 girls. The variables studied include: weight, height 

and BMI and correlation between waist circumference and BMI of the child, through the Z-

score classification in adopting the WHO 2007 curves. We calculated the Pearson correlation 

coefficient of waist circumference and zIMC. 

Results: We evaluated 595 children between 4 and 13 years (10% were outside the age range 

suggested initially). The prevalence of overweight was 19.6%, being higher in 

boys (20.4%) than girls (18.8%), 7.1% were obese, with higher values in females (7.3 %) 

than in males (6.8%) and 3.5% were classified as with severe obesity, higher 

in boys (4.2%) than girls (2.7%). Malnutrition was lower when compared to other 

studies. There was a prevalence of 0.5% of severe leanness and 2.1% leanness. With regard to 

height, only 0.8% of the children had short stature, being predominant in girls (1.1%). There 

was only one case (0.3%) of very low height for age found in females. There 

was a statistically significant positive correlation between waist circumference and body mass 

index (r = 0.5317 and p <0.0001) 

Conclusions: The students stature was appropriate: however, was associated with a 

high prevalence of overweight. There is a statistically significant correlation between body 

mass indexand waist circumference. 

 

Keywords: Nutritional status, overweight and obesity, body mass index, waist circumference. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A nutrição faz parte de um complexo sistema no qual há uma interação entre o meio 

ambiente, o agente (água, energia e nutrientes), e o hóspede, no caso deste estudo, a criança 

com as suas características fisiológicas. É considerado o fator determinante do crescimento e 

influencia de forma importante no desenvolvimento funcional.
1 

 Como estratégias de avaliação do estado nutricional são utilizadas medidas 

antropométricas, um método prático e de fácil acesso, usado no mundo inteiro para avaliar 

indivíduos de diferentes populações.
2
Uma vez obtidos os valores antropométricos, estes são 

colocados em gráficos ou curvas que ajudam a determinar até que ponto estão sendo atendidas 

as necessidades fisiológicas que garantem o crescimento e desenvolvimento da criança.
3
 

 As curvas de referências sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

utilizadas em nível mundial foram as publicadas em 2007. Foram obtidas como resultado da 

fusão dos dados do padrão internacional do crescimento de National Center for Health 

Statistic (NCHS) e os padrões de crescimento infantil da OMS. Como resultado obteve-se 

uma nova referência de curvas, cujos padrões de crescimento infantil aderiram bem aos 

valores de corte recomendados para crianças e adolescentes de 6 a 19 anos e passaram a ser 

recomendadas mundialmente.
3,4

 

 Considerando índice de massa corporal (IMC) a classificação do estado nutricional 

adotada seja em percentil, seja em escore Z, é magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade.
4,5 

 O percentil, comparação da posição de um indivíduo em relação a uma distribuição 

normal da população de referência
2 

é utilizado para avaliar o crescimento e estado nutricional 

das crianças ao igual que o escore z que significa, em termos práticos, o número de desvios 

padrão que o dado obtido está afastado de sua mediana de referência.
2 

 Um processo de mudança dos padrões alimentares vem favorecendo o aparecimento 

de problemas nutricionais simultâneos e contraditórios numa mesma população, tais como a 

obesidade e a desnutrição, considerados multifatoriais e que tem afetado crianças de qualquer 

classe social.
6 

 Desnutrição é definida como uma doença clínico-social multifatorial causada pela 

ingestão deficiente ou inadequada de calorias e/ou proteínas que, quando grave, acomete 

todos os órgãos da criança, podendo levar a óbito se não tratada adequadamente. Apesar de 

estudos indicarem diminuição da prevalência da desnutrição energético-protéica, a doença 
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continua a ser um problema de Saúde Pública no país, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste.
7,8 

 
Obesidade é definida como aumento da massa corporal e um armazenamento de 

gordura no organismo resultante do balanço energético positivo, 
9
 de causa multifatorial.

10
 É 

considerado um problema de Saúde Pública que atinge todo mundo, incluindo os países 

pobres e que vem sendo catalogado como uma epidemia mundial, tanto em adultos como em 

crianças.
11,12

 Relacionado à obesidade surge outra alteração corporal importante, o aumento 

da cintura abdominal (CA) que, segundo estudos, contribui para o desenvolvimento precoce 

de doenças crônicas mesmo na infância e na adolescência
13

, como o aumento da pressão 

arterial sistólica, diabetes mellitus e síndromes metabólicas.
14,15-16 

 No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em conjunto com a 

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), mostraram que nas crianças de faixa etária de 5 a 

nove anos o sobrepeso e obesidade aumentou consideravelmente entre os anos 1989-2009. O 

percentual de meninos acima do peso passou de 15% para 34,5%, e o de obesos foi de 4,1% 

para 16,6%. Nas meninas, o percentual de sobrepeso passou de 11,9% em 1989 para 32% em 

2009, e o de obesas foi de 2,4% para 11,8%.
17 

 No Chile, segundo dados do seu Ministério da Saúde, em 2003 existiam 25% de 

crianças menores de 6 anos de idade atendidas no Sistema Nacional de Servicios de Salud 

com sobrepeso e obesidade, 35% de pré-escolares que freqüentavam jardins de infância da 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 38% de escolares do primeiro ano do Ensino 

Fundamental e 33% de escolares púberes.
18 

 Em Florianópolis um estudo sobre a avaliação nutricional e educação alimentar 

realizado em 2009 com crianças da 2ª série de Ensino Fundamental de duas escolas do 

município mostrou uma prevalência de 29,6% de sobrepeso e/ou obesidade.
19

 Outro estudo 

realizado em uma escola pública com crianças de 7 a 9 anos mostrou prevalência de 17,9% de 

sobrepeso e 6,7% de obesidade.
20

 Estes dados apontam para a importância da realização de 

um estudo com crianças de escolas públicas de Florianópolis para avaliar o estado nutricional 

da população infantil. 

Este trabalho mostra dados preliminares de um projeto maior que visa avaliar o perfil 

epidemiológico e crescimento nutricional de escolares do Ensino Fundamental que 

frequentam as escolas públicas do município de Florianópolis.  Este projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

por meio do parecer Nº 001/09. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever o estado nutricional de crianças das primeiras séries do Ensino Fundamental 

em escolas públicas de Florianópolis. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Classificar o crescimento e estado nutricional das crianças estudadas segundo:  

 Estatura/idade,  

 Peso/idade,  

 IMC/idade, 

 Circunferência abdominal. 

2.2.2. Verificar a relação da circunferência abdominal com IMC 
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3. MÉTODO 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo e analítico transversal, cuja amostra foi obtida por 

conveniência, no qual foram avaliadas 751 crianças da primeira a quarta série do Ensino 

Fundamental correspondente a faixa etária de seis a 10 anos de idade. A amostragem foi do 

tipo intencional não probabilística, constituída exclusivamente por crianças de escolas 

municipais e estaduais públicas de Florianópolis. 

A coleta de dados foi realizada no período entre novembro de 2010 e junho de 2011. 

A população de estudo é formada por 595 crianças de cinco escolas do ensino 

fundamental, pertencentes a cada Distrito Sanitário de Saúde de Florianópolis (1 escola do 

Norte, 1 escola do Sul, 1 escola do Leste, e 2 escolas do Centro) e cujos dados foram 

coletados durante uma ação de avaliação nutricional do Programa Saúde na Escola
21

 e 

acompanhados pela pesquisadora. 

 Os critérios de inclusão adotados foram: crianças com idade entre seis e 10 anos, que 

participaram da ação de avaliação nutricional de Saúde na Escola nas instituições 

correspondentes. 

 Os critérios de exclusão adotados foram: crianças que se recusaram a ser avaliadas e 

que não compareceram à escola na data da coleta. 

Os dados coletados foram registrados em planilhas de Excel.exe versão 

12.0.6323.5000 da Microsoft Office Enterprise 2007 SP3 Español versão12.0.6215.1000 

(Santa Rosa, California – EUA). As variáveis estudadas incluíram: sexo, idade em meses, 

sendo essas variáveis utilizadas para caracterizar a amostra; dados antropométricos no 

momento da coleta, como peso para idade, estatura para idade, peso para estatura, IMC para 

idade e CA. 

O peso, o comprimento e a CA foram aferidos na respectiva escola em uma sala 

adaptada para a realização da coleta de dados, e os dados foram registrados em gramas e 

centímetros, respectivamente. O peso no momento da consulta foi aferido em balança digital 

CADENCE Modelo Bal150 (Caxias do Sul, RS – Brasil) com graduação de alta 

precisão(100g) com quatro sensores de pressão, devidamente calibrada e com capacidade para 

150 kg. Os alunos foram pesados com o uniforme do colégio, somente com camiseta e calça, 

descalços e sem o uso de chapéu ou boné. 
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Para aferição da estatura utilizou-se um estadiômetro compacto com 2 metros (régua 

fixada à parede) WISO Mod. Série 12, fabricado pela WISO Tecnologia Esportiva 

(Florianópolis, SC – Brasil) com resolução em milímetros e numeração a cada centímetro. Os 

alunos foram medidos eretos, descalços, com a cabeça posicionada de modo que o plano de 

Frankfurt (o qual passa pela órbita e pelo meato auditivo externo) fique na horizontal, joelhos 

esticados, pés juntos, braços soltos ao longo do corpo e com tornozelos, glúteos, ombros e 

região occipital em contato com a parede.
22

 

A cintura abdominal foi medida com trena antropométrica 2WISO Mod. T87, 

fabricado pela WISO Tecnologia Esportiva (Florianópolis, SC – Brasil) com resolução em 

milímetros e numeração a cada centímetro nos dois lados da fita para medição de 

circunferência e linear. A região medida encontrava-se livre de roupas, as crianças estavam 

em posição ereta com os braços relaxados ao lado do corpo e mantendo respiração normal. 

Posicionou-se a trena no plano horizontal, tendo como referência a cicatriz umbilical, área que 

geralmente coincide com a maior circunferência.
22 

O estado nutricional dos pacientes foi avaliado por meio da classificação em escore-Z 

de peso para idade, estatura para idade e IMC para idade, adotando-se como referências as 

curvas da OMS publicadas em 2007. O escore z
 
é o critério de avaliação nutricional 

atualmente recomendada pelo Ministério da Saúde, sendo amplamente utilizado na clínica
23

 e 

o escolhido para este estudo. A determinação do escore-Z segundo as curvas da OMS de 2007 

foi realizada por meio do programa WHO Anthro Plus (WHO,Genebra, Suica - 2007). 

Para análise estatística foram elaboradas em planilhas de Excel e importadas para o 

programa Who Anthro Plus no qual foram classificados o estado nutricional segundo as 

variáveis peso/altura, estatura/idade, IMC/idade. Foram realizadas análises descritivas- 

frequências- dos dados e testes para a relação de IMC e CA como fatores preditivos para risco 

cardiovascular. Os dados da amostragem foram paramétricos e analisaram-se as distribuições 

de frequência e medidas de tendência central que foram comparadas segundo sexo e idade 

(teste t) e com as medianas do referencial. Estado nutricional pelo IMC em escore z (zIMC) 

também pela OMS 2007. Calculou-se o coeficiente de correlação (Pearson) de CA e o zIMC. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 Foram avaliadas 595 crianças do ensino fundamental entre 4 e 13 anos. Das analisadas 

nas séries escolares elencadas, 10% estavam fora da faixa etária inicialmente sugerida, como 

demonstrado na Figura 1. 

  
Figura 1 - Distribuição das idades em anos dos das crianças das escolas públicas, 

Florianópolis Santa Catarina, 2010-2011. 

 

Cerca de 52% da amostra eram de sexo masculino. A Tabela 1 apresenta a distribuição 

da amostra segundo sexo. 

  

Tabela 1 - Distribuição por sexo das crianças das escolas públicas, Florianópolis Santa 

 Catarina, 2010-2011.  
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 A Figura 2 apresenta a distribuição das crianças da amostra segundo peso, estatura e 

IMC por idade. Nota-se uma tendência a valores superiores a média nos três aspectos, mais 

importantes na relação peso para a idade. 

 

 

Figura 2 - Distribuição das freqüências da estatura/idade, peso/idade e IMC/idade das 

crianças das escolas públicas, Florianópolis Santa Catarina, 2010-2011. 

 

Quando analisada a composição corporal das crianças da amostra, apenas 0,3% dos 

meninos e 1,4% das meninas apresentaram baixa estatura e baixa estatura acentuada, como 

demonstrado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Distribuição do Diagnóstico nutricional de escolares por sexo das escolas 

 públicas de Florianópolis pelo Escore Z de Estatura/Idade,  Florianópolis- Santa 

 Catarina, 2010 e 2011 

Sexo n %

Feminino 287 48,2

Masculino 308 51,8

Total 595 100
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 Quando analisadas separadamente as relações estatura/idade segundo sexo, em ambos 

há uma tendência a valores mais frequentemente positivos ao escore Z, de forma ainda mais 

pronunciada em meninos, como demonstrado nas Figuras 3 e 4. 

 

 

 

Figura 3 -Distribuição do diagnóstico nutricional de escolares de sexo masculino de 

escolas públicas pelo escore-Z de Estatura/Idade, Florianópolis- Santa Catarina, 2010 e 2011. 

 

 

   Classificação                         Meninos Meninas

Escore Z n              % n              %

< -3 0                0,0 1                 0,3

≥ -3 e < -2 1                0,3 4                 1,1

≥ -2 307             99,7 282              98,6

Total 308              100 287              100
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Figura 4 - Distribuição do diagnóstico nutricional de escolares de sexo feminino de 

escolas públicas pelo escore-Z de Estatura/Idade, Florianópolis- Santa Catarina, 2010 e 2011. 

 

 

 A análise da classificação do diagnóstico nutricional demonstrou que 67% 

apresentaram-se eutróficos. Cerca de 30% apresentaram-se com índice de massa corporal 

elevada e 3%, diminuído, como demonstrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Distribuição da frequência do diagnostico nutricional de escolares de escolas 

 públicas pelo escore-Z do IMC, Florianópolis – Santa Catarina,  2010 – 2011. 

 

 

 

   Classificação                                             IMC/Idade

n %

Magreza Acentuada 3 0,5

Magreza 13 2,1

Eutrófico 399 67,2

Sobrepeso 117 19,6

Obesidade 42 7,1

Obesidade grave 21 3,5

Total 595 100
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Com a classificação do diagnóstico nutricional ao escore Z do IMC segundo sexo 

observa-se que no sexo masculino houve maior dispersão dos dados, ocorrendo mais 

frequentemente tanto em crianças classificadas como com magreza acentuada e magreza, 

como com sobrepeso e obesidade grave, como demonstrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Distribuição da freqüência do diagnostico nutricional por sexo de escolares de 

 escolas públicas pelo escore-Z do IMC, Florianópolis - Santa  Catarina, 2010 – 

 2011. 

 

 

 

 Quando analisamos a associação entre índice de massa corporal e cintura abdominal, 

observa-se uma correlação positiva de fraca a moderada, mas altamente significante entre as 

duas variáveis, como demonstrado na Figura 5. 

 

   Classificação                        Meninos Meninas

n              % n             %

Magreza Acentuada 3                  0,9 0                   0

Magreza 7                  2,2 6                 2,1

Eutrófico 201                65,5 198             69,1

Sobrepeso 63                20,4 54              18,8

Obesidade 21                 6,8 21               7,3

Obesidade grave 13                 4,2 8                 2,7

Total 308               100 287              100
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Teste de Correlação de Pearson r= 0,5317 
 95% confidenceinterval 

 
(0,4714 to 0,5870) 

P value  (twotailed) 
 

P < 0,0001 
 P summary 

  
*** 

 Correlação entre CA e IMC foi significativa considerando 
alpha=0,05   x2= 0,2827 

    

Figura 5 - Distribuição do diagnostico nutricional de escolares do ensino fundamental 

de escolas públicas relacionando IMC e Cintura Abdominal, Florianópolis – Santa Catarina, 

2010 e 2011.
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 Este trabalho mostra o crescimento e estado nutricional de crianças de 6 a 10 anos de 

idade de cinco escolas do município de Florianópolis utilizando, como critério as curvas de 

crescimento sugeridas pela OMS em 2007 e recomendadas pelo Ministério da Saúde. Além 

disso, apresenta o diagnóstico nutricional utilizando as variáveis de estatura/idade, peso/idade 

e IMC/idade e faz uma relação entre IMC e cintura abdominal. 

 A importância deste estudo é corroborar o aumento na prevalência de excesso de peso 

nas crianças da faixa etária estudada, uma vez que não há estudos suficientes utilizando as 

curvas da OMS 2007; descreve também a situação da desnutrição infantil e a importância da 

cintura abdominal como medida antropométrica na semiologia pediátrica por intermédio de 

uma relação com o IMC. 

 Entre as variáveis estudadas notou-se uma tendência a valores superiores a média 

sendo maior na relação peso/idade. (Fig. 2) Todavia, esta variável não foi considerada nos 

resultados uma vez que 5% do total das crianças estudadas tinham mais de 10 anos de idade e 

o programa utilizado para classificação calculava esta variável só até 10 anos. Por tanto, o 

peso das crianças foi utilizado somente para calcular o IMC considerando que este índice é o 

recomendando pela OMS para analisar o estado nutricional. 

 Os achados, no presente trabalho, mostram uma situação que não só afeta o Brasil, 

como traz preocupação no mundo todo. Nas duas últimas décadas, verificou-se um processo 

de transição nutricional, de caráter multifatorial, marcado pela diminuição progressiva da 

desnutrição e um aumento acelerado de sobrepeso e obesidade, principalmente nas 

crianças.
24,25 

Entre os vários fatores têm-se a mudança de hábitos alimentares, havendo a 

substituição de alimentos com pouco teor calórico e protéico por alimentos ricos em gorduras 

saturadas, carboidratos refinados e pobres em fibras, o que se associou a um aumento do 

sedentarismo.
26,27-28

 

 Muitos são os trabalhos que descrevem o diagnóstico nutricional de crianças e 

adolescentes, embora a maioria utilize as curvas de crescimentos sugeridas pelo NCHS/OMS 

ou as sugeridas pela OMS 2006; grande parte deles apontam ao aumento considerável da 

prevalência de excesso de peso e à diminuição importante da desnutrição, principalmente das 

crianças e adolescentes.  
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 No Brasil, a desnutrição foi um problema de saúde importante durante as décadas de 

70 e 80 e era avaliada por meio de duas variáveis: estatura/idade e peso/altura. O País 

enfrentou uma prevalência de 19,5% de déficit de altura e 5,5% de déficit de peso/altura na 

década de 70. Nos anos 80 a prevalência diminuiu para 10,1% e 1,7% de déficit de altura e de 

peso/altura respectivamente. Já nos inícios dos anos 90 a prevalência da desnutrição caiu 

consideravelmente para 2,4% de baixa estatura e para 0,6% de déficit de peso/altura.
29

 

 Atualmente o Ministério da Saúde recomenda a utilização da variável IMC/idade para 

a classificação do estado nutricional tanto em crianças quanto em adultos. Em crianças são 

utilizadas curvas de crescimento sugeridas pela OMS em 2007 que recomendam a 

classificação do IMC por intermédio do escore Z ou de percentil: denomina magreza 

acentuada quando IMC < escore Z -3 ou IMC < percentil 0,1 e é denominado magreza quando 

IMC está entre escore Z -3 a -2 ou entre o percentil 0,1 e 3.
4,5-30

Por outro lado, o déficit de 

altura ainda é considerado um marcador de desnutrição.Por tanto, se avaliarmos a desnutrição 

pela variável estatura/idade observaremos um declínio muito importante da prevalência de 

desnutrição, comparando nossos resultados com os do trabalho de Monteiro et Conde 

realizado a nível nacional que, como já citado acima, descreveu um déficit de altura/idade de 

19,5% na década de 70, 10,1% nos 80 e 2,4%  nos 90.
29

 Já os achados deste estudo mostram 

uma prevalência de 0,9% (5 crianças) de baixa estatura, sendo que 0,1% corresponde à muito 

baixa estatura e 0,8% à baixa estatura, utilizando-se o escore Z de estatura/idade. Ao realizar 

uma comparação por sexo observou-se mais meninas apresentando muito baixa estatura (1 

indivíduo) e baixa estatura/idade (4 indivíduos). Já os meninos não apresentaram casos de 

muito baixa estatura e só um caso de baixa estatura/idade. A importância desta avaliação está 

em saber que a desnutrição não parece ser mais um problema da Saúde Pública deva como o 

era antigamente e que as crianças encontram-se com um bom ganho estatural para a idade. 

(Fig. 3 e 4 e Tab. 2). 

 A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), em conjunto com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) fazem periodicamente pesquisas sobre o estado nutricional das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos brasileiros. Os resultados achados nessas pesquisas 

confirmam a queda da prevalência de desnutrição no país. Eles descrevem que em meninos 

houve um decréscimo de 29,3% em 1974-75 para 7,2% em 2008-09 e em meninas, de 26,7% 

para 6,3% no mesmo período.
17

Os resultados deste estudo mostra uma grande diferencia entre 

as prevalências. Baseados na classificação sugerida pela OMS em 2007 de IMC/idade, foi 

observada uma prevalência de 0,5% de magreza acentuada (3 crianças), sendo que a 

totalidade dos casos correspondem ao sexo masculino. A prevalência de magreza foi de 2,1%, 
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sendo 2,2% dos casos em meninos (7 deles) e 2,1% em meninas (6 delas). (Tab. 4). Se 

combinadas as prevalências teremos 2,6% de magreza nas crianças estudadas (16 indivíduos). 

 Considerando estes resultados e os obtidos por meio da variável estatura/idade 

observamos que, quando classificamos as crianças pelo IMC/idade, há mais casos de 

desnutrição em meninos (10 deles) do que em meninas (6 delas), sendo 3,1% e 2,1% 

respectivamente; por outra parte, quando fazemos a classificação pela variável estatura/idade 

observamos o contrário, mais casos em meninas (5 delas) do que em meninos (1 indivíduo).  

 Destacamos que, tanto os valores achados neste estudo como os descritos em outros 

trabalhos mostram a importante queda da desnutrição infantil no decorrer dos anos, com uma 

consequente mudança sofrida pela população em geral, chamada de transição nutricional que, 

como descrita anteriormente, é caracterizada pelas mudanças de estilo de vida
26

 que 

trouxeram consequências importantes para a saúde das pessoas. Moraes et al, no seu estudo 

realizado no México em 2004, descreveram o estado nutricional de escolares segundo sexo e 

faixa etária. O grupo de crianças com idade entre 6 e 10 anos apresentaram prevalência de 

20,6% em meninos e 30,8% em meninas para o excesso de peso; já os valores descritos no 

grupo adolescentes com idade entre 10 e 13 anos foram menores, 17,1% para o sexo 

masculino e 15,4% para o feminino. No mesmo estudo eles observaram que, do total das 

crianças com excesso de peso, 81,3% comiam ou estudavam vendo TV, 61,5% consumiam 

alimentos considerados de “risco” e 53,8% vinham de famílias de alta renda. Mostraram 

também que mais da metade das crianças com sobrepeso e obesidade realizavam atividades 

do tipo sedentária como o uso de computador e/ou jogos eletrônicos.
31 

 
Os valores descritos nos diferentes estudos para sobrepeso e obesidade mostram, na 

sua grande maioria, a situação crítica enfrentada no mundo. A OMS publicou em 2010 que 

em crianças menores de cinco anos a prevalência de sobrepeso que estimava em 42 milhões e 

deste total, cerca de 35 milhões eram crianças pertencentes a países em desenvolvimento.
32 

 Nos Estados Unidos, a National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), com papel semelhante ao POF, faz acompanhamento periódico do estado 

nutricional de crianças e adolescentes mostrando valores interessantes para a prevalência de 

sobrepeso e obesidade. Em crianças com idade entre 2 e 5 anos os valores de excesso de peso 

foram aumentado gradativamente ao longo dos anos, sendo de 5,0% em 1976-80, 10,3% em 

1999-00, 18,8% em 2003-04.No período de 2007-08 houve queda da prevalência passando 

para 10,4%. Quanto aos valores descritos nas crianças de 6 a 10 anos de idade, também houve 

aumento da prevalência com o passar dos anos, sendo estes de 6,5% em 1976-80,15,1% em 

1999-00, 18,8% em 2003-04.No período de 2005-06 houve uma queda importante na 
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prevalência, voltando ao mesmo valor apresentado em 1999-00 (15,1%); porém houve um 

aumento ainda maior em 2007-08, passando para 19,6% no período.
33

 

 Além dos valores preocupantes de aumento de excesso de peso, preocupa também o 

estilo de vida que as crianças estão mantendo, uma vez que esse fator é um dos principais 

fatores de riscos para sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. Duncan et al mostrou que as 

crianças com sobrepeso e obesidade têm, na sua maioria, um estilo de vida que inclui café da 

manhã rico em açúcares, frituras e carboidratos e refeições antes de dormir. Seus transportes 

para a escola são menos ativos, há o aumento do estímulo para o uso de jogos eletrônicos, 

computadores e outras atividades sedentárias, como assistir TV. Observou-se a falta de 

estímulo, por parte dos pais, para a realização de brincadeiras que estimulem o exercício 

físico e de atividades esportivas.
34 

 Amigo confirma o problema de sobrepeso e obesidade no seu estudo realizado com 17 

países da América Latina em 2003, no qual os resultados mostraram que 70% dos países 

apresentaram aumento de sobrepeso e 60% de obesidade. Ele faz uma classificação dos países 

em quatro grupos: 1) os com baixos valores de excesso de peso e tendência ao descenso; 2) os 

com altos valores de déficit de peso e aumento de obesidade; 3) os com grande extensão 

territorial e 4) os com diminuição do déficit e um importante aumento do excesso de peso. O 

estudo, que utilizou as curvas de crescimentos sugeridas pela NCHS/OMS, situou o Brasil no 

9º lugar na escala de prevalência de obesidade em menores de 5 anos e o classificou no 

terceiro grupo por ser um país que teve um incremento do excesso de peso, mas ao mesmo 

tempo, uma desigualdade em sua prevalência,segundo regiões e níveis econômicos.
35 

 O Brasil não foi diferente dos outros países e também sofreu o processo de transição 

nutricional passando de altos níveis de desnutrição na década de 70 para altos níveis de 

sobrepeso e obesidade na atualidade. 

 A POF, no seu acompanhamento periódico do diagnóstico nutricional mostrou que 

crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 10 e 19 anos apresentaram 3,7% 

de excesso de peso entre 1974-75 e 21,7% entre 2008-09. Já entre as meninas e moças da 

mesma faixa etária o aumento do peso foi de 7,6% para 19,4% para os mesmos períodos de 

tempo. O mesmo estudo mostrou que em 2008 as crianças entre 5 e 9 anos atingiram 33,5% 

de excesso de peso, sendo que 34,8% corresponde ao sexo masculino e 32,0% ao feminino. 

Quanto à prevalência de obesidade observou-se aumento importante, passando de 2,9% em 

1974-75 para 16,6% em 2008-09 nos meninos e de 1,8% para 11,8% nas meninas para o 

mesmo período.
17 
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 Os valores achados neste trabalho foram menores, se comparados aos achados pela 

POF em nível nacional. Foi observada prevalência de 19,6% de sobrepeso, 7,1% de obesidade 

e 3,5% de obesidade grave. Se combinados estes valores teremos prevalência de 30,2% de 

excesso de peso nas crianças. Quando analisadas por sexo, observamos 20,4% de prevalência 

de sobrepeso em meninos e 18,8% em meninas; quanto à obesidade, observou-se 6,8% no 

sexo masculino e 7,3%, no feminino. Neste último item as meninas apresentam maior 

prevalência, embora o total de casos seja igual em ambos os sexos (21 casos em cada um). A 

obesidade grave mostrou 4,2% de prevalência no sexo masculino e 2,7% no feminino. Se 

combinadas as prevalências teremos um total de 30,4% de excesso de peso em meninos e 

28,8% em meninas. 

 Como mencionado, os valores deste estudo foram menores dos que apresentados para 

o Brasil pelo POF. Porém são maiores do que os descritos para a cidade de Florianópolis em 

2004 por Soar et al, que descreveram uma prevalência de 24,6% de excesso de peso em 

crianças com idade entre 7a 9 anos, sendo que em 17,9% correspondia ao sobrepeso e 6,7%, à 

obesidade.
36

 Houve diferença importante entre os valores descritos por Soar et al e os achados 

neste estudo, quando considerado que a amostragem total era similar em ambos os estudos. 

Porém, as curvas utilizadas para a classificação foram diferentes, o que pode também ter 

contribuído para os resultados. 

 Vale à pena mencionar que, em relação ao sexo, neste estudo não houve diferenças 

importantes entre meninos e meninas quanto à classificação do estado nutricional, porém no 

sexo masculino (n=97) há mais casos de excesso de peso do que no feminino (n=83). 

 Nos últimos anos a prática de medição do perímetro da cintura abdominal têm-se 

tornado frequente, já que muitos estudos a recomendam como marcador de identificação da 

obesidade central e, consequentemente de risco para doenças crônicas, como as 

cardiovasculares ou a síndromes metabólicas. Nos adultos, a cintura abdominal é muito 

utilizado para avaliar o risco de doenças cardiovasculares e não só como parâmetro de 

obesidade central. Já nas crianças não há muitos estudos demonstrando esta prática. 

 Sarno et Monteiro descreveram a importância relativa do IMC e da CA na predição de 

hipertensão arterial em adultos, mostrando nos seus resultados que tanto o IMC quanto a 

circunferência abdominal se associaram de forma importante com a hipertensão, em ambos os 

sexos.
37

 Em crianças, Iampolsky et al descreveram a influência do IMC e da CA nos níveis 

pressórico de crianças entre 5 e 10 anos de idade. Mostraram que o zIMC revelou-se um fator 

de risco fortemente associado à elevação de pressão arterial (PA) e que quando o zIMC 

mostrava-se ≥ 2 a criança apresentava duas vezes mais chances de desenvolverem hipertensão 
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arterial sistólica (HAS) e diastólica (HAD). Por outra lado, as crianças com medidas da 

cintura abdominal elevada mostraram maior risco para HAS. Nesse contexto, os autores 

reforçaram a contribuição da obesidade, principalmente a central, no estabelecimento de 

hipertensão na infância.
38

 

 A circunferência abdominal é um parâmetro de obesidade central, diferente do IMC, 

que é um parâmetro que avalia a presença de obesidade de distribuição global. É importante a 

medida da CA, uma vez que há crianças que mediante o valor da CA apresentam obesidade 

central, mas são eutróficos quando avaliados pelo zIMC.
39 

Freedman et al  descrevem que o 

aumento da medida da cintura abdominal se relacionou a concentrações elevadas de 

triglicerídeos, colesterol total e insulina. Estes resultados corroboram a importância de termos 

a informação sobre a distribuição da gordura corporal.
39

 

 A maioria dos trabalhos confirma a associação existente entre o IMC e a cintura 

abdominal.  Soar et al  descreve que as variáveis de IMC e Perímetro de Cintura (PC) 

apresentaram uma correlação positiva forte (r = 0,87, p < 0,01) segundo a correlação de 

Spearman. Finalmente sugere que o PC seja o índice antropométrico que deva ser analisado 

junto ao IMC no diagnóstico de obesidade e do tipo de distribuição de adiposidade.
40

 

 Este trabalho mostra que há uma correlação positiva (r=0,5317 e p<0,0001) e 

altamente significante entre o IMC e a CA, contribuindo de maneira independente para o 

diagnóstico nutricional de crianças, e ajudando na predição de risco de doenças 

cardiovasculares e síndrome metabólica. Esta informação é valiosa, uma vez que a OMS e 

outros estudos, confirmaram que crianças obesas têm grande chance de se tornarem adultos 

obesos, e consequentemente com maior risco de adquirir doenças crônicas.
32

 

 A obesidade vem afetando cada vez mais as nossas crianças e as doenças crônicas, 

seja de caráter cardiovascular ou a síndrome metabólica estão manifestando-se já na idade 

juvenil não apenas na idade adulta.Se não agirmos rápido frente a este grande problema 

mundial, veremos em um futuro não muito longe uma população precocemente doente, com 

diminuição da expectativa de vida. Considerando estes e outros aspectos relacionados, a OMS 

lançou uma estratégia mundial para combater a epidemia de obesidade infantil. A 

Organização reconhece que a prevenção é a opção mais viável para deter este problema, uma 

vez que as práticas atuais de tratamento são, em sua maioria, destinadas a controlar a situação 

e não a efetuar uma cura. O objetivo primordial é conseguir um equilíbrio energético que 

possa ser mantido no decorrer da vida.
41

 

 A maior dificuldade enfrentada neste trabalho foi a falta de estudos para comparação, 

já que as curvas de crescimento utilizadas neste estudo foram as novas curvas publicadas pela 
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OMS em 2007 e recomendadas pelo Ministério da Saúde e a maioria dos trabalhos publicados 

e usados para comparação neste trabalho utilizaram as curvas de crescimento sugeridas pela 

NCHS/OMS ou as sugeridas pela OMS em 2006 o que pode ter contribuído para os 

resultados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 1. No geral os escolares apresentaram crescimento estatural adequado que, entretanto, 

se associou a uma prevalência de excesso de peso muito elevada, particularmente no caso da 

obesidade.  

 2. Há correlação estatisticamente significante entre IMC e a medida da CA. 
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