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(ARTIGO ORIGINAL )

Excesso de peso e associação com hábitos alimentares em
escolares de Jundiaí, São Paulo.

Overweight and association with food habits of
students from Jundiaí, São Paulo.
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RESUMO
Objetivo: determinar a prevalência de

sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares de
um município do interior de São Paulo, Brasil, bem
como conhecer os aspectos alimentares e
nutricionais que contribuem para este agravo de
saúde. Material e Métodos: estudo descritivo,
transversal, quantitativo, realizado com 525
adolescentes que responderam a um questionário
contendo questões sociodemográflcas e hábitos
alimentares. Também foram realizadas
mensurações antropométricas e calculado o Índice
de Massa Corpórea, considerando-sepercentil entre
85-95 para sobrepeso e percentil 2': 95 para
obesidade (nível de significância de 5%).
Resultados: Dos 525 escolares, 59,2% eram do sexo
feminino, 48,2% pertenciam à escola pública e
51,8% à escola privada. A média etária foi de 15,8 ±
1,0 anos. A prevalência de sobrepeso entre os
escolaresfoi de 15, 6% e obesidade de 6,3% (21,9%).
Associação significativa foi encontrada com a
escola (p~0,0155), sendo obesidade maisfrequente
na escola pública e sobrepeso na privada. Em
relação aos hábitos alimentares, observou-se menor
número de refeições entre os adolescentes obesos
(p~0,0018) e maior frequência nas refeições em

restaurantes tipo "s elf-service" entre os
adolescentes com sobrepeso (p<0,0001). Preparo
dos alimentos com banha foi mais frequente entre os
adolescentes obesos (p ~0,0097). O hábito de
adoçar bebidasfoi mais frequente entre os eutróflcos
(p~0,0336), bem como o consumo de guloseimas
três ou mais vezes por semana (p~0,0425).

Conclusões: Hábitos alimentares inadequados
foram observados em todos os grupos estudados.
Por ser a obesidade multifatorial, são necessárias
ações integradas de educação epromoção de saúde,
envolvendo todo o seguimento da sociedade.

ABSTRACT
Objective: Determine the prevalence of

overweight and obesity in adolescent students from
Jundiaí city in São Paulo state, Brazil, and to learn
about feeding and nutrition aspects that contribute
to this health problem. Material andMethods: It is a
descriptive, cross-sectional quantitative conducted
with 525 adolescents who completeda questionnaire
containing demographic questions and food habits.
Anthropometric measurements were also performed
and Body Mass Index was calculated, considering
between 85-95 percentilefor overweight and 2': 95th
percentile for obesity (significance levei of 5%).
Results: Of the 525 students, 59.2% were female,
48.2% were in public school and 51.8% to private.
The mean age was 15.8 ± 1.Oyears. The prevalence
ofoverweight among schoolchildren was 15.6% and
obesity 6.3% (21.9%). Significant association was
found with the school (p~0.0155), being obesity
more common in public schools and overweight in
private schools. Regarding eating habits, obese
adolescents showed lower number of meals (p ~

0.0018), while overweight had more frequent meals
at restaurants such as "self service" among lhe
overweight (p <0.0001). Preparing food with lard
was more frequent among obese adolescents
(p~0.0097). The habit of sweetening drinks was
more common among normal individuais
(p~0.0336), as well as the consumption of sweets
three or more times per week (p~0.0425).

Conclusions: Inadequate eating habits were
observed in all groups studied. As obesity is
multifactorial, integrated actions of education and
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health promotion involving all segments of society
are neededto reduce this health problem.

INTRODUÇÃO
A obesidade é atualmente um dos mais graves

problemas de saúde pública. Sua prevalência vem
crescendo acentuadamente nas últimas décadas,
inclusive nos países em desenvolvimento, o que
levou a doença à condição de epidemia global. O
Brasil não está excluído deste cenário e enfrenta as
consequências do processo de transição nutricional,
caracterizada pela redução dos problemas
relacionados ao déficit da oferta alimentar e a
ocorrência mais expressiva de sobrepeso e
obesidade, ou seja, das repercussões patológicas do
excesso de oferta, fato este, presente não só na
população adulta, mas também em crianças e
adolescentes''", Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) revelam que num
universo de 95.5 milhões de pessoas de 20 anos ou
mais de idade há 3.8 milhões de pessoas (4,0%) com
déficit de peso e 38.8 milhões (40,6%) com excesso
de peso, das quais 10.5 milhões são consideradas
obesas.

Em adolescentes, a parcela do sexo masculino
de 10 a 19 anos de idade com excesso depeso passou
de 3,7% (1974-75) para21,7% (2008-09),já no sexo
feminino, o crescimento do excesso de peso foi de
7,6% para 19,4% I') O aumento da prevalência de
sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes
tem despertado a preocupação de pesquisadores e
profissionais da área de saúde, pois estes
indicadores têm sido associados ao surgimento de
complicações clinicometabolicas, como a
hipertensão, dislipidemias eDiabetes Mellitus 1'6)

O sobrepeso e obesidade são de difícil controle,
com alto percentual de insucesso terapêutico e de
recidivas, sendo pilares fundamentais no
tratamento, as modificações de comportamento e de
hábitos de vida, que incluem mudanças no plano
alimentar!') e na atividade física (6) Ressalta-se, que
os determinantes do excesso de peso compõem um
complexo conjunto de fatores biológicos,
comportamentais e ambientais que se inter
relacionam e se potencializam mutuamente (9).

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo determinar a

prevalência de sobrepeso e obesidade em
adolescentes escolares do ensino médio de um
município do interior do Estado de São Paulo,
Brasil, bem como conhecer os hábitos/aspectos
alimentares e nutricionais que contribuem para este
agravo de saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo descritivo, quantitativo, transversal, de

amostragem completa, realizado em 2010, com
adolescentes do ensino médio do município de
Jundiai, Estado de São Paulo, Brasil. Dentre as
escolas com este perfil foram selecionadas duas,
uma da rede pública e outra da rede privada, por
sugestão da Diretoria Regional de Ensino, em
função da localização geográfica estratégica que
permite acolher estudantes de várias regiões do
município.

Após contato com os diretores das respectivas
escolas e agendadas as datas para a coleta de dados,
os pais e/ou responsáveis foram informados da
pesquisa, recebendo o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), conforme preconiza a
Resolução do MS/196-96. Nas datas previstas, os
pesquisadores estiveram presentes nas escolas, em
todos os turnos oferecidos pelas mesmas, e os
estudantes presentes foram convidados a participar
da pesquisa, recebendo informações sobre o
inquérito e a avaliação antropométrica que seria
aplicada. Integraram a amostra aqueles que
trouxeram o termo de concordância (TCLE)
assinado pelos pais e/ou responsáveis, previamente
distribuídos pelos pesquisadores, sendo um total de
525 estudantes, 253 da escola pública e 272 da
escola privada. Os 525 alunos que participaram da
pesquisapreencheram um questionário programado
contendo questões sociodemográficas e um
inquérito alimentar"".

Também foram verificadas as medidas
antropométricas dos alunos, sendo que para o peso
medido utilizou-se balança portátil digital, com
capacidade de 150kg e precisão de 100g, com os
alunos descalços, usando roupas leves e sem portar
objetos pesados. Para a aferição da estatura foi
utilizado antropômetro e a estatura medida com os
alunos de meia ou descalços. Foram realizadas duas
mensurações de cada aluno, feitas por aparelhos e
pesquisadores distintos, tomando-se a média das
medidas.

As médias das medidas antropométricas (peso e
altura) originaram o índice de massa corporal
(IMC). Para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade
foi adotado o critério do Centers for Disease Control
and Prevention (CDC/"), através das tabelas de
IMC segundo idade e sexo. Foi considerado com
sobrepeso o adolescente com IMC entre os percentis
85 e 95 e com obesidade o adolescente com IMC
igual superior ao percentil 95. O processamento de
dados e as análises estatísticas foram realizados
através do programa SAS (Statistical Analysis
System) versão 9.2.

Os dados foram avaliados através de
frequências absolutas (n) e relativas (%). As
variáveis de estudo foram relacionadas aos
percentis, considerando-se três categorias: menor
que 85 (eutrofico), de 85-95 (sobrepeso) e igualou
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Tabela 3: Distribuição da população segundo o consumo de leite e
percentis.

Tabela 2: Distribuição da população segundo o preparo dos alimentos e
percentis.

O preparo dos alimentos com banha foi mais
frequente entre os adolescentes obesos (p=0,0097)
(Tabela 2).

Preparo das refeições

Óleo vegetal 337 82,2 69 84. 1 24 72,7 0,3368

Margarina 54 13,2 13 15,9 7 21,2 0,3908

Bacon 14 3.4 7 8.5 1 3.0 0,1058*

Banha 5 1.2 3 3.7 3 9.1 0,0097*

Valor-p

Valor-p

0,6386
%,6
eA

62,2 0,4441
27,0 0,107 1

e.' 0,4208

'J 0,5gg8

Percentil
=95
(33)

%

Percentil
=95
(33)

n %

,
g1,4 28
8,6 1

55,2 23
26,7 10
11,4 3
6,7 1

Percentil
85-95
(82)

n %

Percentil
85-95
(82)

%

Percentil
<85

(410)
n %

" ,
365 g1,7 74
33 8,3 7

0,687g,
zro 66,0 " 62,2 zo 60,6
'CC ".0 " 37,8 B 3g,4

0,0014'
t s z z
zro 72,8 as 46,7 ts 61,5

" r.a e 10,7 e 19,2

" 19,1 ao 40,0 e 19,2
e o.e z 'J o 0.0

Percentil
<85

(410)
n %

Variáveis

Adiciona algo no leite
NEto referido

Sim
NEto

o que adiciona ao leite
Achocolatado 308 60,4 58

Café g7 19,0 28
Cereais 72 14,1 12
Frutas 33 6,5 7

Toma leite diariamente
NEto referido

Sim
NEto

Variáveis

Tipo de leite que consome
NEtosabe
Integral

Sem i-desnatado
Desnatado

Outros

Preparo das saladas

Óleo vegetal 295 72,0 63 76,8 20 60,6 0,2150

Margarina/manteiga 15 3.7 3 3.7 1 3.0 1,0000*

Maionese/molhos prontos 72 17,6 10 12,2 8 24,2 0,2678

Bacon 7 1.7 2 2.4 O 0.0 0,8084*

Teste qui-quadradofTeste exato de Fisher*

Onde faz
Self servlce 218 53,2 53 64,6 6 18,2 <0,0001
Bar, padaria 56 13,7 10 12,2 5 15,2 0,9013

Mannita 38 9.3 12 14,6 4 12,1 0,3270
Lanches rápidos 181 44,1 30 36,6 20 60,6 0,0630

Outros 57 13,9 7 8.5 5 15,2 0,3939
Teste qui-quadradofTeste exato de Fisher"fTeste Kruskal-Wallis**

Tabela 1: Distribuição da população segundo o número, local de refeições
e percentis.

Variáveis Percentil Percentil Percentil Valor-p
<85 85-95 =95

(410) (82) (33)
c % c % c %

Refeições/dia 0,0018*
c 403 81 33

Média 4.0 3.7 3.6
Desvio padrão 1.1 1.3 1.4

Refeições fora de casa 0,3968*
Sim 397 96,8 78 95,1 31 93,9
Não 13 3.2 4 4.9 2 6. 1

Quantas vezes 0,0736**
c 352 70 25

Média 2.9 2.7 2 .5
Desvio padrão 1.6 1.9 1.7

Não se observou diferença entre consumo de
leite epopulação (p=O, 6879) e o hábito de adicionar
algo ao leite e população (0,6386), porém,
associação significativa (p=0,0014) foi encontrada
entre o tipo de leite e população, com menor
consumo de leite integral entre os adolescentes com
sobrepeso, quando comparado aos adolescentes
eutróficos e obesos (Tabela 3).

RESULTADOS
Dos 525 adolescentes escolares que

participaram do estudo, 59,2% eram do sexo
feminino e 40,8% do sexo masculino, sendo 48,2%
pertencentes à escola pública e 51,8% à escola
privada. A média etária foi de 15,8 ± 1,O anos e
42,1% referiram renda familiar acima de seis
salários mínimos. O número médio de refeições foi
de 3,9 ± 1,2 por dia, e 96,4% relataram fazer
refeições fora de casa, sendo em média 2,8 ±1,6
refeições, a maioria em restaurantes, tipo "self
service" (52,9%). Em relação ao preparo das
refeições, a maioria (81,9%) utilizava óleos vegetais
no cozimento dos alimentos e 72,0% no tempero das
saladas. O consumo de leite foi relatado por 65,1%,
sendo a maioria integral (68,0%). Quase a
totalidade dos entrevistados adicionava algo ao leite
(91,9%), e o achocolatado foi o mais referido
(59,7%).

A maioria adoçava as bebidas (90,7%), sendo o
açúcar branco o mais utilizado (87,9%). Grande
parte da população não costumava ingerir a
gordura visível da carne vermelha (63,4%) ou
frango (44,1%), 42,3% consumia guloseimas três ou
mais vezes por semana e 88,1% consumia frituras
duas vezes ou mais vezes por semana. A porção
média semanal de frutas foi de 3,6 ± 3,2. O IMC
médio foi de 22,1 ± 3,9, sendo 78,1% (410 alunos)
com percentil menor de 85; 15,6% (82 alunos) com
percentil de 85-95 (sobrepeso) e 6,3% (33 alunos)
com percentil igualou maior a 95, portanto, a
prevalência de sobrepeso/obesidade entre os
adolescentes foi de 21,9%. Mudança de hábitos
alimentaresfoi referida por 29,9% dos alunos, sendo
73,7%para redução depeso.

Na comparação das variáveis sócio
demográficas com os percentis, observou-se
associação com a escola (p=0,0155), sendo a
obesidade mais frequente em escola pública
(57,6%), mas o sobrepeso mais frequente na escola
privada (65,9%). Somando-se sobrepeso e
obesidade observou-se maiorprevalência na escola
privada (25, 0%). Em relação ao inquérito alimentar,
observou-se menor número de refeições entre os
adolescentes obesos (p=0,0018) média 3,6 ± 1,4,
bem como maior frequência nas refeições em
restaurantes tipo "self-service /I entre os
adolescentes com sobrepeso (p<0,0001) (Tabela 1).

maior que 95 (obesidade). Para as variáveis
categóricas, a associação foi estudada através do
teste exato de Fisher ou do teste de qui-quadrado e
para as intervalares através do teste de Kruskal
Wallis. O nível de significância assumido foi de 5%.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Faculdade de Medicina do município
(protocolo n°.48/10).

Teste qui-quadradofTeste exato de Fisher*
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o hábito de adoçar bebidas foi mais frequente
entre os adolescentes eutróficos (p~0,0336), bem
como o consumo de guloseimas três ou mais vezes
por semana (p~0,0425)(Tabela 4).

Tabela 4: Distribuição da população segundo o consumo de alimentos e
percentis.

Variáveis Percentil Percentil Percentil Valor-p
<85 85-95 =95

(410) (82) (33)
c % c % c %

Adoça bebidas 0,0336
Nãoreferido I O 2

Sim 347 84,8 61 74,4 23 74,2
Não 62 15,2 21 25,6 8 25,8

Se adoça,com o que
Açúcarbranco 307 88,5 51 83,6 21 91,3 0,4922

Açúcarmascavo 22 6.3 3 4.9 I 34,3 1,0000'
Mel 12 3.5 3 4.9 I 4.3 0,5082'

Adoçante dietético 39 11 ,2 12 19,7 3 13,0 0,1852

Comecarne com gordura
Nãoreferido 2 O I 0,1852

Nunca/raramente 255 62,5 59 72,0 17 53,1
Algumas vezes 11 3 27,7 19 23,2 13 40,6

Sempre 40 9.8 4 4.9 2 6.3

Comefrango com pele
Nãoreferido I O 2 0,7752

Nunca/raramente 177 43,3 41 50,0 12 38,7
Algumas vezes 152 37,2 26 31,7 13 41,9

Sempre 80 19,6 15 18,3 6 19,4

ComeFrituras
Nãoreferido 3 O I 0,0590

Nunca/raramente 43 10,6 12 14,6 7 21,9
2 x semana 200 49,1 48 58,5 16 50,0
=3x semana 164 40,3 22 26,8 9 28,1

ComeGuloseimas
Nãoreferido 2 O 1 0,0425

Nunca/raramente 27 6,6 7 8,5 2 6,3
Algumas vezes 194 47,5 52 63,4 19 59,4
=3x semana 187 45,8 23 28,0 11 34,4

Teste qui-quadradofTeste exato de Hsher"

Porção defrutas semanalfoi referida em média
3,6 ± 3,3 vezes pelos eutroficos, 3,8 ±3,Ovezes pelos
adolescentes com sobrepeso e 3,1 ± 2,6 vezes pelos
adolescentes obesos (p~0,3376). Associação
significativafoi observada entre mudança de hábito
alimentar e adolescentes com sobrepeso
(p<0, 0001), sendo que 15,0% dos eutroficos, 48,8%
dos adolescentes com sobrepeso e 45,2% dos
adolescentes obesos relataram tal mudança para
perda de peso.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O aumento da prevalência de sobrepeso e

obesidade em adolescentes tem sido observado em
diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, e tem
repercussões sobre a situação de saúde e qualidade
de vida destapopulação. Neste estudo, aprevalência
de sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares
foi elevada (21,9%), comparando-se com outras
pesquisas realizadas na região do Nordeste
brasileiro, com percentual em torno de 10,O%IU),
13,8%IH), 15,8%IU), porém, menor que as descritas
em estudos realizados no Sur) e Sudeste do país!'),
inclusive em pesquisa anterior realizada no
município de Jundiaí.

Como evidenciado em outros estudos (12-14,16, 17) a
prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior
entre os estudantes da escola privada (25,0%)

quando comparada aos estudantes da escola
pública (18,6%); não se observaram diferenças
significativas entre sexo, idade e renda familiar. Em
relação ao inquérito alimentar, observou-se menor
número de refeições entre os adolescentes obesos
(p=0,0018). Omitir refeições':", principalmente o
desjejum"!", foi relatado como práticas associadas
à obesidade, a realização de desjejum e de refeições
fracionadas está associado a um padrão alimentar
mais adequado e regular, evitando assim, o hábito de
comerfora do horário das refeições ao longo do dia,
normalmente associado a alimentos com alto valor
calórico.

Esses achados corroboram resultados de
pesquisas anteriores que indicam crescimento na
disponibilidade de alimentos ricos em açúcares tais
como bolachas, bolos e biscoitos nos domicílios
brasileiros nos últimos anos":". A frequência do
consumo em restaurantes do tipo fast food está
relacionada com o excesso de peso ln) A diversidade
de alimentos ofertados em uma mesma refeição
induz a um consumo quantitativamente maior
levando ao excesso, contribuindo para a
obesidade:". Neste estudo, sobrepeso (p<0, 0001)
foi observado entre os adolescentes que realizaram
com maior frequência as refeições em restaurantes
"fast food" tipo "self-service ".

Hábitos alimentares favoráveis ao
desenvolvimento de obesidade foram observados
tanto nos adolescentes em excesso de peso, quanto
nos eutroficos, fato este já evidenciado em pesquisa
realizada em São PaulolU) As práticas alimentares
como determinantes diretos do aumento da
obesidade têm sido relatadas em vários estudos:" e
entre os adolescentes, a alimentação inadequada,
caracterizada pelo consumo excessivo de açúcares,
gorduras saturadas, associada à ingestão
insuficiente de frutas e hortaliças, contribui
diretamentepara o ganho ponderar") Mudança de
hábito alimentar foi referida por 29,9% dos alunos,
sendo 73,7% para redução de peso, dado este mais
significativo entre os adolescentes com sobrepeso
(48,8%; p<O,OOOI). Em pesquisa realizada em
Brasília, 37,0% dos entrevistados relataram
mudança alimentar nos últimos seis meses, dado
este superior ao desta pesquisa, porém, inferior
quando associado aos motivos (32,6% atribuíram à
perda de peso, 25,4% à preocupação com a saúde e
20,0% à reeducação alimentar) ln)

Os achados do presente estudo evidenciam que
os níveis de prevalência de sobrepeso e obesidade
nos adolescentes são altos e que hábitos alimentares
inadequados estão presentes em toda a população
estudada.

Para reversão destes indicadores, é necessário
ações educativas e de promoção à saúde,
coordenadas pelos órgãos governamentais, porem,
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envolvendo todos os segmentos da sociedade civil,
famílias, esco las , comunidade, indústria
alimenticia, asso ciações de todos os matizes e
credos e os meios de comunicação. Sem esf orços
integrados dificilmente será obtido êxito no campo
da mudança no padrão nutricional, uma rez que
hábito alim entar é uma construç ão social e não
somente uma questão de escolha individuala.')
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