
   

Motricidade

ISSN: 1646-107X

director@revistamotricidade.com

Edições Desafio Singular

Portugal

Rodrigues, C.O.; Freitas, A.S.; Freitas, A.L.R.; Farias Júnior, E.P.; Miranda, J.A.

Prevalência de obesidade, sobrepeso e nível sócio-econômico em escolares de 6 a 10

anos da cidade de Montes Claros - MG

Motricidade, vol. 8, núm. 2, 2012, pp. 462-469

Edições Desafio Singular

Vila Real, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568055

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568055
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273023568055
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2730&numero=23568
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568055
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org


Motricidade © FTCD/FIP-MOC 
2012, vol. 8, n. S2, pp. 462-469 Suplemento do 1º EIPEPS 

 

Prevalência de obesidade, sobrepeso e nível sócio-econômico 
em escolares de 6 a 10 anos da cidade de Montes Claros - MG 
Prevalence of obesity, overweight and socioeconomic level among 
children aged 6 to 10-years from Montes Claros - MG 
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RESUMO 
O estudo tem como objetivo determinar a prevalência de obesidade e sobrepeso em escolares de 6 a 10 
anos de Montes Claros e verificar sua possível associação com o nível socioeconómico. A amostra foi 
constituída de 1306 crianças, sendo 654 do sexo feminino e 652 do sexo masculino, selecionadas 
aleatoriamente em 6 escolas da rede pública e 4 da rede privada. As crianças foram submetidas a 
avaliações antropométricas de peso e altura. O IMC foi classificado adotando como ponto de corte os 
percentis 85º e 95º. Para o nível sócio econômico utilizou-se um questionário biossocial. Os dados não 
apresentaram diferenças significativas nas comparações das variáveis morfológicas entre os sexos, 
apresentando respetivamente, para meninos e meninas, média de 28.94 e 29.18 na massa corporal, 
131.03 e 131.67 na estatura e 16.66 e 16.60 no IMC. Dentre a amostra 74% estava dentro dos índices 
normais de IMC, 18.2% com sobrepeso e 7.8% foram considerados obesos. Crianças com o nível sócio 
econômico mais elevado apresentam média do IMC significativamente superior que as dos níveis baixo 
e médio. A etiologia da obesidade na infantil é desconhecida, mas sabe-se que tanto os fatores 
ambientais, quanto os genéticos estão envolvidos. 
Palavras-chave: obesidade, sobrepeso, nível sócio econômico 
 
 

 
ABSTRACT 

The study aims to determine the prevalence of obesity and overweight in school children from 6 to 10 
years of Montes Claros and verify their possible association with socioeconomic status. The sample 
consisted of 1306 children, 654 females and 652 males anthropometric assessment of weight and 
height. The BMI was classified by adopting a cutoff percentile 85 and 95. For the socio economic was 
used a biosocial questionnaire. The data showed no significant differences in comparisons of 
morphological variables between the sexes, with respectively, for boys and girls, an average of 28.94 
and 29.18 in body mass, 131.03 and 131.67 and 16.66 in height and 16.60 in BMI. Among the sample 
was within 74% of normal levels of BMI, 18.2% were overweight and 7.8% were considered obese. 
Children with the highest socioeconomic level have significantly higher mean BMI than those of low 
and medium levels. The etiology of obesity in children is unknown, but it is known that both 
environmental factors and genetic factors are involved. 
Keywords: obesity, overweight, socioeconomic level 
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A obesidade vem-se tornando tema de 
preocupação universal, visto que a sua preva-
lência tanto em países desenvolvidos quanto 
nos em desenvolvimento tem mostrado em 
estudos importante crescimento. É considerada 
uma doença crônica, multifatorial, caracteri-
zada pelo aumento excessivo de tecido adiposo 
no organismo. É fator de risco para patologias 
graves, como a diabetes, doenças cardiovascu-
lares, hipertensão, distúrbios reprodutivos em 
mulheres, alguns tipos de câncer e problemas 
respiratórios (Bouchard, 2000). 

De acordo com Abrantes, Lamounier e 
Colosimo (2002) a obesidade corresponde 
também a uma desordem metabólica e morfo-
lógica com uma etiologia multifatorial. Poden-
do ser causada devido à transição nutricional 
em todo o mundo que convergem para uma 
dieta mais rica em gorduras, açúcares e 
redução em carboidratos e fibras, juntamente 
com a redução da atividade física, o típico 
sedentarismo. E consequentemente está asso-
ciada com vários fatores de risco como a hiper-
tensão arterial, diabetes, osteoporose, arterios-
clerose, osteoartrite, entre outros. 

Conforme Bandini, Must, Phillips, Naumo-
va e Dietz (2004), essa desordem possui uma 
etiologia multifatorial, sofrendo influências de 
fatores biológicos, psicológicos e sócio econô-
micos, sendo que existe uma grande variabili-
dade biológica entre indivíduos no que tange 
ao armazenamento do excesso de energia 
adquirida pela alimentação que é determinada 
pelo seu perfil genético. Essa característica 
genética permite que os fatores ambientais 
possam atuar criando um ambiente interno 
favorável ao ganho excessivo de peso (sobre-
peso e obesidade). Tanto a rotina alimentar 
como a prática de atividade física das crianças, 
é diretamente influenciada pelos hábitos dos 
pais, o que reforça a idéia de que tanto o ambi-
ente quanto a informação genética constituem-
se em causas suficientes para determinar 
sobrepeso e obesidade. 

Há relatos na América Latina, de que a 
obesidade na infância tende a ser mais preva-
lente nas áreas urbanas e em famílias com 

nível sócio econômico e escolaridade materna 
mais elevada. Contudo para Dutra, Araújo e 
Bertoldi (2006), os fatores ambientais, bem 
como os fatores comportamentais, associam-se 
de forma complexa na determinação da obesi-
dade. Tanto o sobrepeso quanto a obesidade se 
relacionam de forma inconsistente com pa-
drões sócio-econômicos, etnia e gênero, não 
havendo um padrão definido de associação que 
possa ser generalizável. Enquanto que Malina, 
Bouchard e Bar-Or (2004) consideram que o 
nível sócio econômico pode influenciar a 
obesidade por meio da educação, da renda e da 
ocupação, resultando em padrões comporta-
mentais específicos que afetam a ingestão caló-
rica, gasto energético e taxa de metabolismo. 

No que diz respeito a estudos sobre a 
prevalência de obesidade infantil no Brasil, 
estes são realizados em regiões específicas, 
onde geralmente são as áreas de atuação dos 
pesquisadores envolvidos. Isso pode ser com-
preendido pela grande extensão territorial bra-
sileira, e pelas diferenças e características de 
suas regiões e também dos estados da fede-
ração. Em se tratando da cidade de Montes 
Claros, esta se situa na região norte do estado 
de Minas Gerais, que se encontra na região 
sudeste do Brasil.  

Estudos sobre o sobrepeso e obesidade na 
infância e adolescência estão cada vez sendo 
realizados não somente no Brasil, mas pratica-
mente em todo o mundo. Estes estudos são 
importantes no que diz respeito à classificação 
e histórico de crescimento desse fenômeno que 
vem sendo encarado como epidemia em vários 
países. É consensual que as causas da obesi-
dade são multifatoriais, envolvendo aspetos 
genéticos e ambientais, e ainda que a criança 
obesa tenha grandes possibilidades de conti-
nuar manifestando a obesidade na idade 
adulta, e suas consequências podem compro-
meter seriamente a saúde das pessoas. 

Diante dos fatos o estudo tem como 
objetivo, determinar a prevalência de obesidade 
e sobrepeso em escolares de 06 a 10 anos de 
Montes Claros e verificar sua possível asso-
ciação com o nível sócio-econômico. 
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MÉTODO 
O presente estudo se caracteriza como 

sendo do tipo descritivo, de corte transversal e 
análise quantitativa dos dados, e teve como 
população crianças de diferentes condições so-
cioeconômicas, para isso, sendo realizado em 
escolas da rede pública e privada da cidade de 
Montes Claros – MG. 

 
Amostra 

A amostra foi constituída de 1306 crianças 
de 6 a 10 anos de idade, sendo 654 do sexo 
feminino e 652 do sexo masculino, seleciona-
das aleatoriamente através de sorteio simples 
em 6 escolas da rede pública e 4 da privada, da 
cidade de Montes Claros, também selecionadas 
de forma aleatória e por sorteio simples. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Inicialmente foi solicitada às escolas sele-
cionadas, autorização para a realização da pes-
quisa. Em seguida foi encaminhado aos pais ou 
responsáveis pelas crianças um termo de con-
sentimento e livre participação em pesquisa 
com o intuito de que os mesmos auto-rizassem 
os alunos a participarem da pesquisa. Diante 
disso, foi esclarecido que todas as informações 
seriam utilizadas apenas para fins de pesquisa 
resguardando a identidade dos participantes. 

As crianças então foram submetidas à ava-
liação antropométricas realizadas de acordo 
com as normas padronizadas. A massa corporal 
foi obtida com o uso de uma balança filizola 
com precisão de 100g e para medição da altura 
e circunferência da cintura utilizou-se fita 
métrica metálica e flexível com precisão de 0.1 
cm. Para o cálculo do IMC foi determinado pela 
fórmula peso/altura², sendo o peso em quilo-
gramas e a altura em metros. Para o nível sócio 

econômico utilizou-se um questionário biosso-
cial com o levantamento de informações a 
respeito da situação familiar das crianças. 

 
Análise Estatística 

Os dados foram inseridos e analisados no 
software SPSS 16.0 for Windows, sendo adota-
dos procedimentos de estatística descritiva 
com média e desvio padrão para a caracteri-
zação da amostra, e para a classificação do IMC 
adotaram-se como ponto de corte os percentis 
85 e 95 para sobrepeso e obesidade respetiva-
mente, de acordo com os valores do Center for 
Disease Control and Prevention (CDC, 2000). 

Para as comparações entre os gêneros recor-
remos ao Teste “t” de Student para amostras 
independentes. Para verificar a variação das 
prevalências de sobrepeso e obesidade foi reali-
zado o teste Qui-quadrado, e a verificação das 
variações entre os níveis sócio-econômicos e 
entre as faixas etárias foi feita através da aná-
lise da variância ANOVA (one way). Como 
nível de significância para essas situações, uti-
lizamos p ≤ .05. 

 
RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os valores de média e 
desvio padrão da idade, peso corporal, estatura 
e IMC separados por sexo. Foi estudado um 
total de 1306 escolares, sendo 654 meninos 
com média de idade de 7.78 ±1.19 e 652 meni-
nas com média de idade de 7.89 ±1.14. Diante 
dos dados apresentados não foram encontradas 
diferenças significativas nas comparações das 
variáveis morfológicas entre os sexos com p < 
.05, apresentando respetivamente, para me-
ninos e meninas, média de 28.94 e 29.18 na 
massa corporal, 131.03 e 131.67 na estatura e 
16.66 e 16.60 no IMC. 

 
Tabela 1. 
Caracterização da amostra a partir dos valores de média e desvio padrão por sexo 

Sexo n Idade (anos) Massa Corporal (kg) Estatura (cm) IMC 

Masc 654 7.78±1.19 28.94±7.14 131.03±10.46 16.66±2.43 

Fem 652 7.89±1.14 29.18±7.74 131.67±10.69 16.60±2.68 

Total 1306 7.83±1.17 29.06±7.44 131.35±10.58 16.63±2.56 
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Tabela 2. 
Prevalência de sobrepeso e obesidade de acordo com os percentis 85º e 95º da amostra de acordo com o sexo 

IMC n Normal Sobrepeso Obesidade 

Masculino 654 72.9% 18.3% 8.7% 

Feminino 652 75.0% 18.1% 6.9% 

Total 1306 74.0% 18.2% 7.8% 

 
 

Foram considerados com sobrepeso os indi-
víduos com IMC igual ou superior ao percentil 
85º e obesos os que apresentaram valores do 
IMC igual ou superior a 95º, os indivíduos que 
se encontram abaixo do percentil 85º foram 
considerados com IMC normal. Dentre a 
amostra 966 (74%) estava dentro dos índices 
normais de IMC, 238 (18.2%) com sobrepeso e 
102 (7.8%) foram considerados obesos (tabela 
2). 

Quando analisados separadamente, os 
sexos apresentaram valores de 18.3% e 8.7% 
para sobrepeso e obesidade respetivamente no 
sexo masculino, e o feminino 18.1% de sobre-
peso e 6.9% de obesidade, sendo que não 
foram encontradas diferenças significativas nos 
valores das prevalências de sobrepeso e obesi-
dade entre os sexos. 

De acordo com Bouchard (2000), a compa-
ração de dados relativos à obesidade em crian-
ças e adolescentes em todo o mundo é muito 
difícil devido à falta de padronização na classi-
ficação da obesidade e na interpretação de indi-
cadores de sobrepeso e obesidade nos grupos 
etários mais jovens. Frequentemente são utili-
zadas curvas percentílicas em relação à idade e 
ao sexo, e de acordo com a região estudada, 
que pode ser local, nacional ou internacional. 

Em relação ao sexo masculino, podemos 
perceber uma tendência de crescimento do 
IMC com o avançar da idade, não sendo 
encontradas diferenças significativas apenas no 
gradiente etário dos 7.0 aos 7.9 anos. Quando 
analisamos o sexo feminino, apesar de também 
se configurar uma tendência de crescimento do 
IMC com o passar da idade, apenas o grupo 
dos 9.0 aos 9.9 anos apresentou diferenças 
significativas em relação aos outros grupos.  

Obviamente, quando agrupamos os dois 
grupos sexuais essa tendência de crescimento 
também se configura, apontando uma variação 
significativa no grupo etário dos 9.0 aos 9.9 
anos. 

 
Tabela 3. 
Valores médios e desvio padrão do IMC e variação associado 
à faixa etária do sexo masculino 

Idade n Média DP 

6.0 a 6.9 212    16.20** 2.32 

7.0 a 7.9 146 16.67 2.24 

8.0 a 8.9 143   16.90* 2.45 

9.0 a 9.0 153     17.07** 2.62 

Total 654 16.66 2.43 
Nota: * p ≤ .05, ** p ≤ .01 

 
Tabela 4. 
Valores médios e desvio padrão do IMC e variação associado 
à faixa etária do sexo feminino 

Idade n Média DP 

6.0 a 6.9 183 16.15 2.39 

7.0 a 7.9 163 16.29 2.48 

8.0 a 8.9 139 16.15 2.34 

9.0 a 9.0 167    17.78** 3.09 

Total 652 16.60 2.68 
Nota: ** p ≤ .01 

 
Tabela 5. 
Valores médios e desvio padrão do IMC e variação associado 
à faixa etária da amostra completa 

Idade n Média DP 

6.0 a 6.9 395 16.18 2.35 

7.0 a 7.9 309 16.47 2.37 

8.0 a 8.9 282 16.53 2.42 

9.0 a 9.0 320    17.44** 2.89 

Total 1306 16.63 2.56 
Nota: ** p ≤ .01 
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Tabela 6. 
Valores médios e desvio padrão do IMC e variação associado 
ao NSE do sexo masculino 

NSE n Média DP 

Baixo 108 16.58 2.68 

Médio 476 16.69 2.45 

Alto 70 16.54 1.83 

Total 654 16.66 2.43 

 
Tabela 7. 
Valores médios e desvio padrão do IMC e variação associado 
ao NSE do sexo feminino 

NSE n Média DP 

Baixo 114 16.70 3.08 

Médio 453 16.18 2.39 

Alto 85 18.70** 2.61 

Total 652 16.60 2.68 

 
Tabela 8. 
Valores médios e desvio padrão do IMC e variação associado 
ao NSE 

NSE n Média DP 

Baixo 222 16.64 2.88 

Médio 929 16.44 2.43 

Alto 155    17.73** 2.53 

Total 1306 16.63 2.56 
Nota: ** p ≤ .01 

 
As tabelas 6, 7 e 8 mostram a média do 

IMC relacionado com o nível sócio econômico 
dado pelo nível de instrução da mãe, classifi-
cados em três categorias: baixo (sem estudos e 
primário), médio (ensino fundamental e mé-
dio) e alto (ensino superior). Quando apenas o 
sexo masculino é analisado, podemos perceber 
uma linearidade no comportamento do IMC, 
não sendo apresentadas diferenças significati-
vas. 

Em relação ao sexo feminino já foram en-
contradas diferenças, especificamente no grupo 
com NSE alto apresentando valores mais eleva-
dos e uma variação ao nível de p = .000 em 
relação aos outros níveis. Quando os sexos são 
agrupados temos um comportamento do IMC 
semelhante ao ocorrido em relação à idade, 
podemos perceber também que crianças com o 
nível sócio econômico mais elevado apre-

sentam média do IMC significativamente supe-
rior que as dos níveis baixo e médio (p =.000). 

De acordo com Malina et al. (2004), as con-
dições nas quais a criança nasce pode exercer 
influência sobre o crescimento. São questões 
como a qualidade de vida, o tamanho da famí-
lia ou número de irmãos, o local onde reside e 
outras circunstâncias socioeconômicas. 

 
DISCUSSÃO 

A obesidade constitui-se em um problema 
de saúde pública em vários países, e é conside-
rada pela WHO (World Health Organization) 
uma epidemia mundial. Porém o aumento de 
sua prevalência não afeta apenas as nações 
desenvolvidas, mas também aquelas que estão 
em processo de desenvolvimento, especial-
mente na América Latina, e em países como a 
Índia e a China (Abrantes, Lamounier e Colo-
simo, 2002). Da mesma forma, Bouchard 
(2000) coloca que os dados de quase todos os 
países industrializados, e também daqueles 
que se encontram em desenvolvimento, apre-
sentam um número crescente de adultos e 
crianças com sobrepeso ou realmente obesos. 
Bouchard (2000) comenta ainda que na verda-
de houve um aumento considerável neste sécu-
lo da prevalência de obesidade, e todos os indí-
cios levam a acreditar que o problema se torna-
rá maior e pior nas próximas décadas.  

A prevalência da obesidade está crescendo 
intensamente, afirma Abrantes et al. (2002), 
na infância e na adolescência, e tende a se 
manter na idade adulta. O mesmo nos diz 
Malina et al. (2004) que em muitos indivíduos 
obesos esse quadro vem desde a infância. Cer-
ca de 50% de crianças obesas aos seis meses de 
idade, e 80% das crianças obesas aos cinco 
anos de idade, tem grandes possibilidades de 
permanecerem obesas quando adultas. 

Em estudo realizado no Hawaii (EUA), 
Chai, Kaluhiokalani, Little e Hetzler (2003), 
encontraram índices elevados de obesidade e 
sobrepeso em crianças e adolescentes de 6 a 19 
anos de idade a partir dos critérios estabele-
cidos pelo CDC (2000), para a classificação do 
IMC, os autores ainda compararam a ancestra-
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lidade dos sujeitos a fim de identificar possí-
veis diferenças entre aquelas crianças de ances-
trais locais, e aquelas cujo seus ancestrais eram 
oriundos de outra região. Mesmo encontrando 
diferenças em relação à questão dos ancestrais, 
os índices se mostram elevados para os dois 
grupos com 26.5% de obesidade ou sobrepeso 
para aqueles com ancestrais locais e 20.7% 
para os que não tinham ancestralidade no 
Hawaii. 

Ainda nos EUA, em Hopi no Arizona Eisen-
mann, Arnall, Kanuho e McArel (2003), reali-
zaram um estudo a fim de identificar a preva-
lência de obesidade em crianças de 6 a 12 anos 
de idade, os autores também utilizaram os 
critérios propostos pelo CDC (2000). Os resul-
tados confirmam uma realidade que mostra 
altos índices de obesidade na população infan-
til local com 23% das crianças classificadas 
com sobrepeso e 24% com obesidade.  

Ainda em contexto internacional, sinalizan-
do que o problema da obesidade infantil não é 
privilégio da América do Norte, Kirk e McLeod 
(2003) consideram que a obesidade infantil é 
um problema reconhecido na Europa, e apon-
tam resultados em estudo realizado em Gibral-
tar com crianças de 4 a 12 anos de prevalência 
de sobrepeso de 19.7% e de obesidade de 
10.8% em meninos, e nas meninas 21.4% e 
10.6% para sobrepeso e obesidade respetiva-
mente. Continuando na Europa, em Gaia, 
Portugal, Mota, Flores, Flores, Ribeiro e Santos 
(2006) também encontraram índices elevados, 
sendo 30.5% de meninos e 29.1% de meninas 
com sobrepeso, e 13.2% de meninos e 12.6% 
de meninas com obesidade. Aqui os autores 
utilizaram o Fitnessgram como referência, e 
verificaram uma relação entre os níveis eleva-
dos de sobrepeso e obesidade, com baixos ní-
veis de capacidade cardiorrespiratória.  

Em se tratando de dados relativos ao Brasil, 
Abrantes et al. (2002), estimaram a prevalência 
de sobrepeso e obesidade a partir de uma 
amostra composta por 4.313 crianças e adoles-
centes, em 13 estados das regiões sudeste e 
nordeste do país. Considerando o IMC igual ou 
superior ao percentil 85 para sobrepeso, e igual 

ou superior ao percentil 95 para obesidade, os 
autores encontraram no sexo feminino 10.3% 
de crianças com obesidade, e 3% e 9.3% de 
adolescentes com sobrepeso e obesidade respe-
tivamente. Já para o sexo masculino, os valores 
foram de 9.2% de obesidade em crianças, e 
2.6% e 7.3% de sobrepeso e obesidade respeti-
vamente em adolescentes. Esses dados revelam 
certa globalização do problema, apesar de 
sugerir um estado de desenvolvimento menos 
grave do aquele que é conhecido no continente 
americano, especificamente nos países ao nor-
te, igualmente compostos por uma população 
cultural e geneticamente muito diversificada. 

No presente estudo, crianças que a mãe 
tinha um nível de instrução considerado alto 
apresentaram média no IMC significativamente 
maior do que as no nível baixo e médio. Corro-
borando com este estudo Castro, Engstrom, 
Anjos, Azevedo e Silva (2000) evidenciaram 
uma tendência estatisticamente significativa de 
crescimento da obesidade com o aumento da 
escolaridade materna.  

Comparando valores obtidos nos estudos de 
Balaban e Silva (2001), realizados numa escola 
privada do Recife (34.7%) e o feito por Ribeiro 
e Borges (2010), em uma escola pública de 
Patos de Minas (29.4%), os resultados mostra-
ram que a diferença entre os níveis sócio-
econômicos não foram tão discrepantes, con-
cordando com Monteiro (2000) que evidenciou 
um aumento proporcionalmente mais elevado 
da prevalência de obesidade nos indivíduos 
adultos de menor poder aquisitivo, revelando 
uma maior proporção de obesos na classe 
média do que nas classes de maior poder 
aquisitivo.  

Bender (2006) realizou um estudo em Santa 
Maria e Dom Pedrito – RS, com 208 crianças 
(110 do sexo feminino e 98 do masculino) de 7 
a 10 anos de idade. Para determinação do esta-
do nutricional, foi utilizado o IMC desenvol-
vido pelo NCHS em colaboração com o CDC. 
Quando analisados aos fatores ambientais, foi 
encontrada diferença estatística significante (p 
= .043) entre estado nutricional dos escolares 
e tipo de moradia (casa ou apartamento), práti-
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ca de atividade física na escola (p = .005), uso 
diário de computador (p = .003), número de 
irmãos que a criança possui (p = .010), estado 
nutricional (p = .03) e escolaridade das mães 
(p = .02). Não houve diferença estatística entre 
nível sócio econômico e estado nutricional dos 
escolares (p = .841). 

Além de problemas relacionados à saúde, a 
obesidade infantil traz também consequências 
de ordem motora e de aptidão para as crianças, 
que de acordo com Mota et al. (2006), o exces-
so de gordura depositado na região abdominal, 
está diretamente associado a grandes incidên-
cias de anormalidades metabólicas, além de 
implicações diretas na capacidade cardiorrespi-
ratória e redução dos níveis de desempenho 
motor. 

Gallahue e Ozmun (2002) classificam a 
obesidade como um dos principais fatores que 
afetam o desenvolvimento motor na criança e 
no adolescente. As principais causas da obesi-
dade estão baseadas no ambiente para os indi-
víduos com balanço hormonal normal, sendo 
os principais o excesso de ingestão alimentar e 
a inatividade física, ou até mesmo a associação 
dos dois aspetos. Entretanto, a etiologia da 
obesidade na maioria das crianças é desco-
nhecida, mas sabe-se que tanto os fatores am-
bientais, quanto os genéticos estão envolvidos. 
Segundo os autores, a obesidade entre crianças 
depois dos 10 anos de idade parece ser forte-
mente genética, com cerca de dois terços da 
variabilidade do peso corporal atribuíveis a fa-
tores genéticos. 

Ainda de acordo com Malina et al. (2004), 
as condições nas quais a criança nasce pode 
exercer influência sobre o crescimento. São 
questões como a qualidade de vida, o tamanho 
da família ou número de irmãos, o local onde 
reside e outras circunstâncias socioeconômicas.  

Sendo assim, foi possível verificar uma pre-
valência de sobrepeso e obesidade de 18.2% e 
7.2% respetivamente, sendo que para o sexo 
masculino os valores foram de 18.3% e 8.7%, e 
para o feminino 18.1% e 6.9% para sobrepeso 
e obesidade, não se constatando diferenças sig-
nificativas entre os sexos. Quando analisados 

os valores médios de IMC de acordo com a 
faixa etária, foi possível identificar uma ten-
dência de crescimento com o decorrer da idade, 
principalmente no gradiente etário dos 9.0 aos 
9.9 anos com diferenças ao nível de p = .000. 
Já para as comparações relativas ao NSE foi 
possível identificar uma influência no IMC 
sendo que o NSE alto apresentou valores supe-
riores com p = .000 tanto para o grupo como 
um todo como para o sexo feminino, sendo 
que este comportamento não foi evidenciado 
no sexo masculino. 
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