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Atualmente� a� obesidade� infantil� é� considerada� uma� epi-
demia�mundial,�uma�condição�que�acelera�o�desenvolvimen-
to�de�doenças.�Este�é�um�estudo�quantitativo�e�exploratório�
com�o�objetivo�de�descrever�as�principais�causas�de�obesi-
dade�em�crianças�de�uma�escola�particular�do�município�de�
Franco�da�Rocha.�A�pesquisa�foi�realizada�com�30�crianças�
de� 5� a� 10� anos,� e� dentre� os� principais� resultados,� consta-
tou-se� que� 67%� das� crianças� estavam� com� sobrepeso� ou�
obesidade�e�não� tinham�alimentação�saudável�e�prática�de�
atividade� física.�Assim,�programas�de�educação�em�saúde,�
voltados� ao� consumo� alimentar� e� nutricional� adequado,�
além� de� estímulo� à� atividade� física� na� infância,� devem� ser�
proporcionados�às�crianças�nestas�condições.
Descritores:
dade�física.

Now� the� child� obesity� is� considered� a� world� epidemic,� a�
condition� that� accelerates� the� development� of� diseas-
es.� This� is� a� quantitative� and� exploratory� study� that� aims�
to� describe� the� main� obesity� causes� in� children� of� a� par-
ticular� school� in� Franco� da� Rocha� city.� The� research� was�
carried�out�with�30�children�of�5� to�10�years�old,� and� the�
main� results�were� that�67%�of�children�were�overweighed�
or�obese.�Besides,�they�didn’t�have�a�healthy�nutrition�and�
they� didn’t� participate� of� physical� activities.� Thus,� health�
education� programs� turned� to� appropriate� alimentary� and�
nutritional� habits,� besides� the� encouragement� to� physical�
activities�during�childhood�should�be�provided� to�children�
in�these�conditions.
Des�crip�tors:

Actualmente� la� obesidad� infantil� es� considerada� una� epi-
demia�mundial,�una�condición�que�acelera�el�desarrollo�de�
enfermedades.�Éste�es�un�estudio�cuantitativo�y�exploratorio�
con�el�objetivo�de�describir� la�principal�causa�de�obesidad�
en�niños�de�una�escuela�particular�de� la� ciudad�de�Franco�
Rocha/SP/Brasil.� La� investigación� fue� cumplida� con� 30� ni-
ños�de�5�a�10�años,�y�a�través�de�los�principales�resultados�
se�verificó�que�67%�de� los�niños�estaban�con�sobrepeso�o�
la�obesidad�y�no� tenían�alimentación�saludable� y� la�prácti-
ca�de�actividad� física.�Así,� los�programas�de�educación�en�
salud�dirigida�al�consumo�alimentario�y�nutritivo�adecuado,�
además�del�incentivo�a�la�actividad�física�en�la�niñez�deben�
ser�proporcionados�a�los�niños�en�estas�condiciones.��
Des�crip�to�res:
tividad�física.
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Atualmente� a� obesidade� infantil� é� considerada� uma� epi-
demia�mundial,�uma�condição�que�acelera�o�desenvolvimen-
to�de�doenças.�Este�é�um�estudo�quantitativo�e�exploratório�
com�o�objetivo�de�descrever�as�principais�causas�de�obesi-
dade�em�crianças�de�uma�escola�particular�do�município�de�
Franco�da�Rocha.�A�pesquisa�foi�realizada�com�30�crianças�
de� 5� a� 10� anos,� e� dentre� os� principais� resultados,� consta-
tou-se� que� 67%� das� crianças� estavam� com� sobrepeso� ou�
obesidade�e�não� tinham�alimentação�saudável�e�prática�de�
atividade� física.�Assim,�programas�de�educação�em�saúde,�
voltados� ao� consumo� alimentar� e� nutricional� adequado,�
além� de� estímulo� à� atividade� física� na� infância,� devem� ser�
proporcionados�às�crianças�nestas�condições.
Descritores:� Obesidade� infantil;� Hábitos� alimentares,� Ativi-
dade�física.

Now� the� child� obesity� is� considered� a� world� epidemic,� a�
condition� that� accelerates� the� development� of� diseas-
es.� This� is� a� quantitative� and� exploratory� study� that� aims�
to� describe� the� main� obesity� causes� in� children� of� a� par-
ticular� school� in� Franco� da� Rocha� city.� The� research� was�
carried�out�with�30�children�of�5� to�10�years�old,� and� the�
main� results�were� that�67%�of�children�were�overweighed�
or�obese.�Besides,�they�didn’t�have�a�healthy�nutrition�and�
they� didn’t� participate� of� physical� activities.� Thus,� health�
education� programs� turned� to� appropriate� alimentary� and�
nutritional� habits,� besides� the� encouragement� to� physical�
activities�during�childhood�should�be�provided� to�children�
in�these�conditions.
Descriptors:�Child�obesity,�Alimentary�habits,�Physical�activity.

Actualmente� la� obesidad� infantil� es� considerada� una� epi-
demia�mundial,�una�condición�que�acelera�el�desarrollo�de�
enfermedades.�Éste�es�un�estudio�cuantitativo�y�exploratorio�
con�el�objetivo�de�describir� la�principal�causa�de�obesidad�
en�niños�de�una�escuela�particular�de� la� ciudad�de�Franco�
Rocha/SP/Brasil.� La� investigación� fue� cumplida� con� 30� ni-
ños�de�5�a�10�años,�y�a�través�de�los�principales�resultados�
se�verificó�que�67%�de� los�niños�estaban�con�sobrepeso�o�
la�obesidad�y�no� tenían�alimentación�saludable� y� la�prácti-
ca�de�actividad� física.�Así,� los�programas�de�educación�en�
salud�dirigida�al�consumo�alimentario�y�nutritivo�adecuado,�
además�del�incentivo�a�la�actividad�física�en�la�niñez�deben�
ser�proporcionados�a�los�niños�en�estas�condiciones.��
Descriptores:� Obesidad� infantil,� Hábitos� alimentarios,� Ac-
tividad�física.

A�Obesidade�Infantil�em�uma�Escola�
Privada�do�Município�de�Franco�da�Rocha

INTRODUO

Vivemos em um país que valoriza a boa forma física, no qual 
a aparência muitas vezes abre portas. Assim, a pessoa acima 

do peso ideal esta exposta a duas tendências sociais: a discri-
minação estética, e ao fato de se encarar o indivíduo com obe-
sidade como alguém com falta de força de vontade, atribuindo-
lhe o papel de vilão.

Em geral, isto leva a preconceito em relação à pessoa obe-
sa, dificultando os relacionamentos afetivos e sociais, a enfrentar 
problemas para encontrar emprego, podendo acarretar até qua-
dros psiquiátricos conseqüentes dessa marginalização.

Atualmente, a obesidade infantil é considerada uma epidemia 
mundial, uma doença crônica, que pode acelerar o desenvolvi-
mento de muitas doenças e até causar morte precoce1. Embora 
parte dos habitantes do país sofram de problemas crônicos de 
fome, hoje se tem cerca de três milhões de crianças com idade 
inferior a dez anos sofrendo de obesidade, sendo 13,5 % de me-
ninos e 9,5 % das meninas, e a cada quatro crianças obesas não 
tratadas, três vão transformar-se em adultos obesos2.

Uma das principais causas da obesidade infantil é a nutri-
ção excessiva, pois a formação de novas células adiposas nos 
primeiros anos de vida é especialmente rápida e uma vez ar-
mazenada permanecerá por toda a vida3. 

Não podemos esquecer da influência dos fatores ambientais 
e da mídia, especialmente da propaganda transmitida pela tele-
visão, fatores que podem afetar o modo de vida e os hábitos ali-
mentares das crianças, as quais tomam conhecimento rápido dos 
lançamentos de novos produtos mostrados em programas infantis 
ou mesmo em comerciais, associados ao excessivo sedentarismo 
condicionado por redução na prática de atividade física e pelo 
aumento de atividades que não geram gastos calóricos como: as-
sistir TV, uso de vídeo game e computador, entre outros1.

A escola é na verdade um local onde as crianças passam parte 
de seu dia e portanto lá se alimentam. Assim, este estudo tem como 
objetivo descrever as principais causas de obesidade em crianças de 
uma escola privada no município de Franco da Rocha.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa 
usando instrumento de coleta de dados com treze questões de 
múltipla escolha. A pesquisa quantitativa usa a análise estatísti-
ca dos dados sendo estes coletados através de questionário4. 

O estudo passou por aprovação do Comitê de Ética do Centro 
Universitário Nove de Julho, autorização da escola e assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelas mães.

A população foi composta por 30 crianças, sendo 17 do sexo 
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masculino e 13 do sexo feminino, na faixa etária entre 5 a 10 
anos, de uma escola privada situada no município de Franco da 
Rocha. A coleta de dados ocorreu em setembro de 2004. Para a 
realização da pesquisa os alunos foram abordados com o questio-
nário, 30 minutos antes do intervalo em uma sala reservada pela 
direção da escola. Para a medida de peso dos alunos, foi utiliza-
da balança eletrônica da marca Kratos, com capacidade para até 
150Kg. Os alunos foram pesados vestindo apenas roupas leves e 
descalços, permanecendo eretos, no centro da balança, com os 
braços esticados ao lado do corpo, sem se movimentar. A balan-
ça foi colocada em superfícies lisas para evitar oscilações. Para a 
medida da estatura foi utilizada fita métrica, fixada em parede lisa. 
Os alunos foram colocados em posição vertical, ereto, com os pés 
paralelos e calcanhares, ombros e nádegas encostadas na parede. 

Para dar conta de responder os objetivos do estudo foram 
levantados: alguns hábitos alimentares (consumo de frutas, ver-
duras, refrigerantes e preferência alimentar), hábitos domésticos 
(assistir TV, jogar vídeo-game, usar computador) e atividade fí-
sica (freqüência, brincadeira predileta); e outros fatores (sexo, 
faixa etária, trabalho dos pais).

RESULTADOS
A pesquisa analisou os hábitos alimentares, bem como a ro-
tina diária, de trinta crianças entre 5 e 10 anos. O índice de 
massa corpórea (IMC) das crianças foi um dos fatores para a 
análise do grupo.

Utilizou-se como referência dados da literatura que coloca 
os seguintes índices de IMC: de 13 a 16 Kgm – normal, entre 
17 e 19Kgm – sobrepeso e de 20 e 27 Kgm – obesidade5-8. As-
sim, 33% das crianças apresentavam massa corpórea normal; 
30% estavam com sobrepeso e 37% delas estavam obesas. A 
partir desses dados, observou-se que a maioria das crianças 
apresentava obesidade infantil, ou sobrepeso (67%). 

Analisando as atividades e os hábitos alimentares das crianças, 
constatou-se que 67% delas além de não apresentarem alimenta-
ção saudável (figura 1) não praticavam atividades que estimulem o 
metabolismo e, conseqüentemente a queima de calorias. Das trinta 
crianças entrevistadas, 70% afirmou ingerir refrigerante diariamente 
e, apenas 30% faz uso de suco ou água como bebida diária. No dia 

em que foram entrevistadas, 80% das crianças haviam levado gu-
loseimas, como bolachas, doces, bolos e danones, como merenda 
escolar e, apenas 20% apresentava em seu lanche frutas e sucos. 
Além de darem preferência para os alimentos altamente calóricos e 
pouco saudáveis, de maneira geral, as mesmas são sedentárias, pois 
a maioria prefere como atividades recreativas àquelas que  exigem 
pouco ou nenhum esforço físico, permanecendo grande parte de 
seu tempo em frente à TV, ao computador ou videogame, ao invés 
de ocupar-se com atividades ao ar livre, como andar de bicicleta ou 
jogar futebol, que contribuem para a queima de calorias (tabela 1).

Aqui parece evidente a necessidade de que os pais recebam 
orientação e estímulo para que as crianças desenvolvam atividades 
físicas e consumam alimentos saudáveis, visto que o lanche esco-
lar é de responsabilidade dos pais e ou alguém por eles orientados. 
A vida atual pede praticidade, até porque os pais, e em especial a 
mãe, trabalham e deixam a critério da criança a escolha dos ali-
mentos no ambiente escolar. Assim, as crianças consomem mais 
guloseimas, como: salgadinhos, biscoitos, doces e refrigerantes no 
lanche escolar, o que se infere não ser diferente na residência. 

Com relação aos pais 85% deles trabalhavam na época do 
referido estudo, é possível que o tempo para dar atenção à ali-
mentação dos filhos seja reduzido. Esse novo modelo de socie-
dade ocasionou um aumento calórico das dietas, ficando esta 
nova era marcada pelo grande numero de fast food, na qual se 
consomem mais calorias e em volumes pequenos,  para ade-
quar-se à falta de tempo da vida moderna1.

É possível que a prática de atividade e os hábitos alimentares 
sejam idênticos aos demais componentes da família. Daí, não se 
pode exigir que uma criança coma frutas enquanto os pais con-
somem doces; que a mesma consuma legumes e carnes magras, 
enquanto os adultos dão preferência para massas e frituras. As ati-
vidades realizadas como lazer também refletem o perfil dos pais, 
que usam seu tempo livre em frente à TV ou ao computador, que 
preferem passear nos shoppings nos finais de semana a irem num 
parque ou praça pública, para realizarem atividades físicas. Nesta 
investigação somente 13% dos entrevistados possuem o hábito de 
freqüentar parques e praças como atividades de lazer.

CONCLUSO 
A presente pesquisa demonstra que estamos vivendo um momento 
especial com relação à obesidade infantil, que vem aumentando de 
forma significativa, determinando várias complicações na infância e 
na idade adulta, sendo seu manejo na infância difícil, pois está rela-
cionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais. 

A vida moderna tem criado condições para o crescimento 
da obesidade em crianças, a partir do momento que foi intro-
duzido em nossa cultura grande variedade de produtos indus-
trializados e tecnológicos.

A obesidade é um sério problema de saúde pública, que 
vem aumentando em todas as faixas etárias, mas em especial 
na infância, tornando-se  um sério agravo para a saúde atual 
e futura dos indivíduos. Prevenir a obesidade infantil significa 
diminuir, de uma forma racional e menos onerosa, a incidência 
de doenças crônico-degenerativas.

Sabe-se que tanto a desnutrição quanto a obesidade são 
problemas de saúde pública e assim devem merecer especial 
atenção das políticas públicas e também das ações de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, garantindo assim alimentação ade-
quada tanto quantitativa como qualitativamente falando

 A escola é um local importante para o desenvolvimento de 
trabalhos de prevenção, pois as crianças fazem ao menos uma 
refeição aí, possibilitando um trabalho de educação nutricional 
e aumento da atividade física. 

É fato que o presente estudo não teve a pretensão de fazer 
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Figura�1.�

Consumo� alimentar� das� crianças� com� obesidade� ou� sobrepeso.�

Franco�da�Rocha,�2004.

Frutas�e�legumes Massas�e�guloseimas

85%

15%

Tabela�1.�

Atividades� realizadas� por� crianças� com� obesidade� ou� sobrepeso.�

Franco�da�Rocha,�2004.

Lazer�preferido�

Computador�e�Vídeo-Game���������������������

Andar�de�bicicleta�e�futebol���������������������

Total�

Sobre�peso Obesidade
N

6

3

9

%

70

30

100

N

9

2

11

%

80

20

100
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em que foram entrevistadas, 80% das crianças haviam levado gu-
loseimas, como bolachas, doces, bolos e danones, como merenda 
escolar e, apenas 20% apresentava em seu lanche frutas e sucos. 
Além de darem preferência para os alimentos altamente calóricos e 
pouco saudáveis, de maneira geral, as mesmas são sedentárias, pois 
a maioria prefere como atividades recreativas àquelas que  exigem 
pouco ou nenhum esforço físico, permanecendo grande parte de 
seu tempo em frente à TV, ao computador ou videogame, ao invés 
de ocupar-se com atividades ao ar livre, como andar de bicicleta ou 
jogar futebol, que contribuem para a queima de calorias (tabela 1).

Aqui parece evidente a necessidade de que os pais recebam 
orientação e estímulo para que as crianças desenvolvam atividades 
físicas e consumam alimentos saudáveis, visto que o lanche esco-
lar é de responsabilidade dos pais e ou alguém por eles orientados. 
A vida atual pede praticidade, até porque os pais, e em especial a 
mãe, trabalham e deixam a critério da criança a escolha dos ali-
mentos no ambiente escolar. Assim, as crianças consomem mais 
guloseimas, como: salgadinhos, biscoitos, doces e refrigerantes no 
lanche escolar, o que se infere não ser diferente na residência. 

Com relação aos pais 85% deles trabalhavam na época do 
referido estudo, é possível que o tempo para dar atenção à ali-
mentação dos filhos seja reduzido. Esse novo modelo de socie-
dade ocasionou um aumento calórico das dietas, ficando esta 
nova era marcada pelo grande numero de fast food, na qual se 
consomem mais calorias e em volumes pequenos,  para ade-

É possível que a prática de atividade e os hábitos alimentares 
sejam idênticos aos demais componentes da família. Daí, não se 
pode exigir que uma criança coma frutas enquanto os pais con-
somem doces; que a mesma consuma legumes e carnes magras, 
enquanto os adultos dão preferência para massas e frituras. As ati-
vidades realizadas como lazer também refletem o perfil dos pais, 
que usam seu tempo livre em frente à TV ou ao computador, que 
preferem passear nos shoppings nos finais de semana a irem num 
parque ou praça pública, para realizarem atividades físicas. Nesta 
investigação somente 13% dos entrevistados possuem o hábito de 

A presente pesquisa demonstra que estamos vivendo um momento 
especial com relação à obesidade infantil, que vem aumentando de 
forma significativa, determinando várias complicações na infância e 
na idade adulta, sendo seu manejo na infância difícil, pois está rela-
cionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais. 

A vida moderna tem criado condições para o crescimento 
da obesidade em crianças, a partir do momento que foi intro-
duzido em nossa cultura grande variedade de produtos indus-
trializados e tecnológicos.

A obesidade é um sério problema de saúde pública, que 
vem aumentando em todas as faixas etárias, mas em especial 
na infância, tornando-se  um sério agravo para a saúde atual 
e futura dos indivíduos. Prevenir a obesidade infantil significa 
diminuir, de uma forma racional e menos onerosa, a incidência 
de doenças crônico-degenerativas.

Sabe-se que tanto a desnutrição quanto a obesidade são 
problemas de saúde pública e assim devem merecer especial 
atenção das políticas públicas e também das ações de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, garantindo assim alimentação ade-
quada tanto quantitativa como qualitativamente falando10.

 A escola é um local importante para o desenvolvimento de 
trabalhos de prevenção, pois as crianças fazem ao menos uma 
refeição aí, possibilitando um trabalho de educação nutricional 
e aumento da atividade física. 

É fato que o presente estudo não teve a pretensão de fazer 

grandes generalizações, dado ao número de crianças pesqui-
sadas e também ao fato de que foi desenvolvido em uma esco-
la privada, sem comparações com escola pública. No entanto, 
um estudo realizado em Salvador - BA com crianças de escolas 
públicas e privadas com idade entre 5 e 10 anos, demonstrou 
que a obesidade infantil esta ligada ao nível socioeconômico, 
pois crianças de escola privada tem uma renda familiar eleva-
da, o que propícia fácil acesso a guloseimas, e predomina em 
ambas as escolas o sedentarismo, indicando que independente 
da classe social as pessoas estão cada vez mais abandonando a 
prática de atividade física9. 

Com a adoção de um estilo de vida saudável é possível ob-
ter-se redução na incidência da obesidade infantil. Diante disto é 
necessário que os profissionais de saúde desenvolvam ações de 
educação e promoção da saúde na família. Não podemos nos 
esquecer que as escolas e a comunidade têm, potencialmente, a 
capacidade de melhorar a qualidade da promoção à saúde, por 
meio de programas e serviços que estimulem a educação e incen-
tivem a prática de atividades físicas prazerosas que se incorporem 
definitivamente ao estilo de vida.
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Atividades� realizadas� por� crianças� com� obesidade� ou� sobrepeso.�

Obesidade
%

80

20

100

Instrumento�de�Coleta�de�Dados

1-�Idade:���������anos�completos������
2-�Peso:��������������Altura:����������������IMC�:
3-�Sexo�(������)�feminino�����(������)�masculino�
4-�Seus�pais�trabalham�?�
(������)�só�meu�pai��(������)�só�minha�mãe���(������)�os�dois�
5-�Das�opções�abaixo,�assinale�3��que�representam�o�que�você�
mais�gosta�de�fazer�?�
(������)� andar�de�bicicleta�� (������)� jogar�vídeo-game
(������)� assistir�TV�� (������)� brincar�no�computador
(������)� jogar�futebol�� (������)� brincar�de�boneca
6-�Você�costuma�ir�ao�parque�ou�a�praça�brincar�?�
(������)��não������������������������������(������)�sim���������������������
7-�O�que�você�prefere�comer�?�
(�����)�frutas���������(����)�lanche��(����)��arroz/feijão��
(����)�salgadinho��(����)�pães
8-�Coloque�em�seqüência�crescente�o�que�você�mais�gosta�de�
comer:
(������)�macarrão� (������)�cachorro�quente
(������)�legumes� (������)�pizza
(������)�hambúrguer� (������)�carne
(������)�chocolate� (������)�arroz
(������)�doces/balas� (������)�bolacha�recheada
(������)�frutas� (������)�queijo
9-�O�que�você�mais�gosta�de�beber�?
(������)��água����(������)�sucos�����(������)�refrigerantes����(������)�iogurtes�
10-�Você�bebe�refrigerante�todos�os�dias?
(������)��não������(������)�sim���������������������
11-�O�meu�lanche�hoje�é?�
(������)�fruta���(������)�doces�/�bolo���(������)�bolacha�
(������)��pão���(������)�danone������������(������)�suco��
12-�Você�come�doce�todos�os�dias?
(������)�sim�������(������)�não���������������������
13-�Você�come�verduras�e�frutas�todos�os�dias?�
�(������)��sim�����(������)�não�
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