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Introdução

A obesidade, segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), vem aumentando de forma alarmante, sendo
considerada uma verdadeira epidemia mundial, atingindo
todas as faixas etárias, especialmente crianças24. Está as-
sociada à hipertensão arterial, à doença cardíaca, à os-
teoartrite, à diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e alguns tipos
de câncer11,25. Pessoas obesas, particularmente crianças
e adolescentes apresentam baixa auto-estima, afetando o
desempenho escolar e os relacionamentos pessoais1.

Estudos epidemiológicos apontam um grande au-
mento do sobrepeso e obesidade em diversas popula-
ções do mundo8,15,17,22 , bem como de algumas
anomalias decorrentes ao acúmulo de gordura corporal,
como DMT2 e fatores de risco para desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, como demonstrado pelo
Third National Health and Nutrition Examination Survey,
estudo, no qual, aproximadamente 30% das crianças e
adolescentes sobrepesados apresentaram sintomas
que os classificam como portadores da síndrome
metabólica19.
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Resumo
Introdução – O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de sobrepeso e obesida-

de em crianças das escolas públicas e particulares de Taguatinga – DF. Material e Métodos –
Realizou-se um estudo de corte transversal, randomizado, sendo avaliadas 592 crianças de es-
colas particulares e 958 de escolas públicas, correspondendo a 9,11% do total de crianças ma-
triculadas nos dois segmentos de ensino. O IMC foi utilizado para classificar as crianças como
sobrepesadas entre os percentis 85-95 e obesas acima do percentil 95, referentes à tabela do
CDC. Resultados – A média de idade foi de 9,15 ± 1,15 anos. A prevalência de sobrepeso foi de
12,6% e obesidade 8% (p = 0,003). A prevalência de sobrepeso foi maior que a obesidade tanto
nos meninos 12,74% x 10,17%, quanto nas meninas 12,40% x 5,8% (p = 0,003). O sobrepeso e
a obesidade também foram maiores nas escolas particulares (15,7% e 8,4%) do que nas escolas
públicas (10,6% e 7,7%) (p = 0,39). Conclusão – A prevalência de sobrepeso e obesidade en-
contrada foi semelhante a outros estudos de abrangência nacional e internacional, sendo mais
prevalentes nas escolas particulares do que nas escolas públicas.
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Abstract
Introduction – This study aimed to describe overweight and obesity in children from 7 to 11

years old male and female from publics and privates schools of Taguatinga – DF. Material and
Methods – Cross-sectional study was made in the sample composed of 592 schoolchildren from
privates and 958 schoolchildren from public schools, subjects were randomly selected, corres-
ponding to 9,11% of the total school base (public and private). Body Mass Index (BMI) was
calculated [weight (Kg)/height (m)2], being classified as overweight children that were among the
85-95th percentil and obese children when they were above the 95th percentil, referring to the
table of Center for Disease Control and Prevention (CDC) classification. Results – The mean of age
was of 9,15 ± 1,15 years. The overweight prevalence was of 12,6% and obesity 8% (p = 0,003).
The overweight prevalence was higher than the obesity so much in the boys 12,74% x 10,17%, as
in the girls 12,40% x 5,8% (p = 0,003). The overweight and obesity were larger in the private
schools (15,7% and 8,4%) than in the public schools (10,6% and 7,7%) (p = 0,39). Conclusion –
The overweight prevalence and obesity found in the schoolchildren from Taguatinga – DF, was
similar the other national and international studies, and the values found at the private schools was
higher than of the schools public, the overweight and obesity was smaller in girls than in boys.
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A OMS indica a antropometria, especialmente o índi-
ce de massa corporal (IMC) como um método útil para
identificar pessoas com excesso de peso corporal, prin-
cipalmente para estudos epidemiológicos, pois é bara-
to, não invasivo, universalmente aplicável e tem boa
aceitação junto à população. Entretanto, a diversidade
de critérios quanto à forma de classificação do sobre-
peso e da obesidade alem da escassez de dados na-
cionais em amostras representativas tornam-se fatores
que dificultam as comparações.

A presença de sobrepeso e obesidade pode ter início
em qualquer fase da vida, entretanto, quando iniciada
precocemente, os riscos de persistir na vida adulta tor-
nam-se aumentados, pois 50% das crianças obesas
aos 6 meses de idade e 80% aos 5 anos tornar-se-ão
adultos obesos23. Atualmente, devido às inovações tec-
nológicas, as crianças tendem a se tornarem menos ati-
vas, adquirirem alimentos mais calóricos e menos nutri-
tivos, passam mais tempo na frente de computadores,
TVs e jogos eletrônicos e desta forma provocam um ba-
lanço negativo entre a ingesta e o gasto calórico, e têm
mais probabilidade de se tornarem sobrepesadas ou
obesas5. Contudo, um quadro de sobrepeso ou obesi-
dade pode ser alterado mais facilmente nesta fase da
vida, pois os hábitos alimentares e de atividade física
não estão completamente consolidados.

Desta forma, este estudo teve o propósito de avaliar a
prevalência de sobrepeso e obesidade nos escolares
de ambos os sexos de 7 a 11 anos de idade de escolas
públicas e particulares de Taguatinga – DF.

Material e Métodos

Este estudo foi caracterizado como um estudo epide-
miológico, de corte transversal, com base populacional,
no qual a amostra foi obtida de forma aleatória, adotan-
do-se um Intervalo de Confiança (IC) = 97% para esco-
las públicas e particulares da cidade satélite de Tagua-
tinga, Brasília – DF, sendo as escolas e turmas aleato-
riamente escolhidas, preservando-se a proporcionalida-
de dos alunos matriculados e escolas em cada segui-
mento de ensino.

A escolha das escolas e das turmas seguiu-se por
meio de uma tabela de aleatoriedade. Foram adotados
os seguintes critérios de exclusão: recusar-se a partici-
par do estudo, apresentar qualquer tipo de imobilização
que impossibilitasse a realização das mensurações (ti-
po gesso), não estar na idade compreendida no estudo
(7 a 11 anos).

O estudo foi constituído por 592 crianças de quatro
escolas particulares e 958 crianças de dez escolas pú-
blicas, de um total de 17.009 crianças matriculadas da
primeira à quarta série na cidade satélite de Ta-
guatinga – DF (5.736 em escolas particulares e 11.273
em escolas públicas), correspondendo a 9,11% do
total de crianças matriculadas no ensino fundamental
(1ª a 4ª séries) nos dois seguimentos de ensino. A
idade cronológica das crianças foi determinada em
forma centesimal, utilizando-se para isso a data de
nascimento e o dia da coleta, para a formação dos gru-

pos etários.
O IMC [massa corporal (kg) / estatura (m2)] por idade

e sexo, serviu para classificar como sobrepesadas as
crianças que se encontravam entre os percentis 85-95 e
obesas aquelas que estavam acima do percentil 95,
com base nas normas propostas pelo Center for Disea-
se Control and Prevention (CDC), conforme a população
de referência do National Health and Nutrition Examina-
tion Survey (NHANES I), como recomenda a OMS7.

Para obtenção da estatura foi utilizado um estadiô-
metro da marca Seca e apresentava resolução de 1
mm e a balança, da marca Plena, com visor digital,
com resolução de 100 g, sendo utilizado o protocolo
descrito por Marins e Giannichi16 (1998) para essas
mensurações. Para obtenção das dobras cutâneas (trí-
ceps e panturrilha) foi utilizado um adipômetro Lange
Beta Technology Incorpored, Cambridge, Maryland,
com resolução de 0,5 mm, a coleta foi realizada em
triplicata, e o percentual de gordura corporal foi estima-
do pela equação de Slaugther, 1988, adotando a mé-
dia das três medidas.

Para a análise dos dados foi utilizado a estatística
descritiva, (IC) 95% e o teste t para medidas indepen-
dentes para comparação das variáveis (massa corporal,
estatura, IMC e idade centesimal) entre os dois segui-
mentos de ensino e ainda entre os sexos. Utilizou-se
também análise de variância One Way, com Post Hoc
de Scheffé para comparações entre as médias de
eutróficos, sobrepeso e obesidade entre os dois segui-
mentos de ensino.

Para comparar as proporções entre sobrepeso e obe-
sidade nos dois seguimentos escolares e em ambos os
sexos, foi utilizada o teste qui-quadrado (X2). Os dados
foram analisados utilizando o programa de análises es-
tatísticas SPSS 11,5 (SPSS, Inc. Chicago, IL).

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Uni-
versidade Católica de Brasília e pela Secretária Regio-
nal de Ensino de Taguatinga.

Resultados

Foram avaliadas as crianças com idade entre 7 e 11
anos. A média total de idade foi de 9,15 ± 1,15 anos
(9,15 ± 1,20 e 9,20 ± 1,14 anos para meninos e meni-
nas de escolas particulares e 9,17 ± 1,12 e 9,13 ± 1,17
para meninos e meninas de escolas públicas respecti-
vamente). Das 1.550 crianças avaliadas, 776 (50,06%)
eram do sexo masculino e 774 (49,94%) eram do sexo
feminino.

Os valores médios de massa corporal, estatura, IMC
e somatório das dobras cutâneas de tríceps e panturri-
lha, com seus respectivos desvios padrões, estão ex-
postos na Tabela 1. Houve diferença significativa no so-
matório das dobras cutâneas entre o sexo masculino e
feminino nas escolas particulares (p < 0,05) e públicas
(p < 0,001) e no IMC nas escolas particulares (p <
0,05). Entretanto, quando comparadas às médias, entre
as escolas, todas as variáveis apresentaram valores
menores estatisticamente significativos tanto para meni-
nos quanto para meninas das escolas públicas, exceto
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o IMC no sexo masculino.
Tabela 1. Caracterização da amostra

Escolas públicas (958) Escolas particulares (592)
Masculino Feminino Masculino Feminino

(458) (500) (318) (274)
Peso (kg) 30,9±7,7 30,8±8,3 32,6±8,4 32±8
Estatura (cm) 134,2±8,1 134,5±9,3 135,6±8,6 136,4±9,3
IMC (kg/m2) 17±2,9 16,2±1,1 # 17,4±3,1 17±2,7
�DCtrpa (mm) 24,4±12,2� 28,2±11,6 27,5±13 30,4±11,7*

�DCtrpa, somatório das dobras cutâneas de tríceps e panturrilha;
# Diferença significativa entre o sexo feminino (escolas públicas) com os

demais, p < 0,05.
� Diferença significativa entre o sexo masculino (escolas públicas) com os

demais, p<0,001.
* Diferença significativa entre o sexo feminino (escolas particulares) com

masculino (escolas particulares) e feminino (escolas públicas), p < 0,05.

O sobrepeso e obesidade estiveram presentes em
20,6% das crianças. A prevalência de sobrepeso foi de
12,6% e a obesidade esteve presente em 8% das
crianças estudadas. Essa distribuição de crianças so-
brepesadas e obesas, agrupadas por idade, sexo
e segmento de ensino está apresentada na Tabela 2,
que mostra as diferenças estatisticamente significati-
vas de forma geral, somando as prevalências de to-
das as idades estudadas, contudo, para uma melhor
observação da distribuição da freqüência de sobre-
peso e obesidade entre os dois segmentos de ensino
os dados estão expostos separadamente para cada
idade.
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Tabela 2. Prevalência de sobrepeso e obesidade em meninos e meninas de 7 a 11 anos de escolas públicas e particulares
Meninas # Meninos

Idade n Sobrepeso Obesidade n Sobrepeso Obesidade
(anos) n (%) n (%) n (%) n (%)

Escolas públicas *
7 42 4 (9,5%) 6 (14,3%) 27 3 (11,1%) 2 (7,4%)
8 129 18 (14%) 7 (5,4%) 115 8 (7%) 15 (13%)
9 124 13 (10,5%) 5 (4%) 126 13 (10,2%) 11 (8,7%)

10 122 14 (11,5%) 8 (6,6%) 14 15 (12,1%) 8 (6,5%)
11 83 7 (8,4%) 5 (6%) 66 7 (10,6%) 7 (10,6%)

Total 500 56 (11,2%) 31 (6,2%) 458 46 (10%) 43 (9,4%)

Escolas particulares
7 14 3 (21,4%) 2 (14,3%) 30 4 (13,3%) 2 (6,7%)
8 74 11 (14,9%) 3 (4%) 75 10 (13,3%) 6 (8%)
9 69 7 (10,1%) 3 (4,4%) 76 10 (13,3%) 11 (14,5%)

10 70 14 (20%) 4 (5,7%) 86 20 (23,6%) 9 (10,5%)
11 47 5 (10,6%) 2 (4,3%) 51 9 (17,6%) 8 (15,7%)
Total 274 40 (14,6%) 14 (5,1%) 318 53 (16,7%) 36 (11,3%)

* Diferença significativa entre a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolas públicas e particulares p < 0,05;
# Diferença significativa entre a prevalência de sobrepeso e obesidade entre o sexo masculino e feminino p < 0,05.

Tabela 3. Variáveis antropométricas das crianças eutróficas, sobrepesadas e obesas de escolas públicas e privadas
Escolas particulares Escolas públicas

Média ± DP IC = 95% Média ± DP IC = 95%
Eutróficos

Massa corporal (kg) 29,8 ± 5,4 29,3 – 30,3 29,2 ± 5,3 28,8 – 29,6
Estatura (cm) 135,1 ± 8,7 134,2 – 135,9 134 ± 8,6 133,4 – 134,7
IMC (kg/m2) 16,2 ± 1,4 16,1 – 16,3 16,1 ± 1,4 16 – 16,2
�DCtrpa (mm) 24,8 ± 8 * 24 – 25,6 23,1 ± 7,4 22,5 – 23,6
Gordura corporal (%) 19,5 ± 5,5 * 19 – 20,1 18,4 ± 5,2 18 – 18,8

Sobrepeso
Massa corporal (kg) 39 ± 6,7 37,6 – 40,4 38,3 ± 6 37,1 – 39,5
Estatura (cm) 138,3 ± 8,31 136,6 – 140 137 ± 7,8 135,4 – 138,5
IMC (kg/m2) 20,20 ± 1,4 19,9 – 20,5 20,3 ± 1,3 20 – 20,5
�DCtrpa (mm) 40,7 ± 10,3 38,6 – 42,8 39,9 ± 8,8 38,2 – 41,6
Gordura corporal (%) 30,3 ± 7 28,9 – 31,8 29,8 ± 5,8 28,6 – 30,9

Obesos
Massa corporal (kg) 46,7 ± 8,6 44,2 – 49,1 45,6 ± 10,3 43,2 – 48
Estatura (cm) 140,9 ± 8,4 138,5 – 143,3 137,7 ± 9,4 135,5 – 139,9
IMC (kg/m2) 23,3 ± 2,1 22,7 – 23,9 23,7 ± 2,7 23,1 – 24,4
�DCtrpa (mm) 50,7 ± 10,7 47,7 – 53,8 51,3 ± 11,9 48,5 – 54
Gordura corporal (%) 37,6 ± 7,6 35,5 – 39,8 37,6 ± 7,9 35,8 – 39,4

* Diferença significativa entre escola pública e particular para �DCtrpa e gordura corporal (%) em crianças eutróficas p < 0,001.



Discussão

A preocupação de se levantar informações em di-
mensão populacional acerca da proporção de crianças
e adolescentes com sobrepeso e obesidade tem cresci-
do de maneira expressiva nos últimos anos12. Isto por-
que o excesso de peso na infância pode proporcionar
grande risco para a criança permanecer neste estado
durante a vida adulta, além do que, estudos longitudi-
nais sugerem que o tempo de duração da obesidade
está diretamente associado a morbi-mortalidade por
doenças cardiovasculares (DCV)21. Desta forma, contro-
lar o excesso de gordura corporal durante a infância,
pode auxiliar na diminuição dos índices de sobrepeso e
obesidade na vida adulta e evitar significativamente ca-
sos de DCV.

Uma das limitações deste estudo foi falta de aplica-
ção de um questionário que pudesse mostrar informa-
ções quanto ao nível socioeconômico, pois já que se
está mostrando resultados de escolares de escolas pú-
blicas e privadas, seria interessante verificar esta distri-
buição, contudo, sugere-se que os escolares de esco-
las públicas tenham um nível socioeconômico superior,
levando em consideração as diversas peculiaridades
de Brasília como um todo, principalmente Taguatinga.

Os resultados do teste qui-quadrado (X2 = 4,250; (1):
p = 0,039), revelaram que a prevalência de sobrepeso e
obesidade foi significativamente maior nas escolas
particulares que nas escolas públicas, levando a crer
que as crianças pertencentes a uma classe so-
cioeconômica mais privilegiada tendem a apresentar
maior prevalência de sobrepeso e obesidade. Uma das
possíveis explicações para este fenômeno é a maior
condição financeira a favor das crianças de escolas
particulares que lhes permitem ter maior acesso a ali-
mentos, aumentando desta forma o gasto calórico; resi-
direm em apartamentos ou condomínios fechados, e
conseqüentemente serem mais privados de brincadei-
ras como correr na rua, jogar futebol na esquina entre
outros; além da maior possibilidade de equipamentos

eletrônicos, os quais prendem e ocupam a maioria do
tempo livre das crianças com brincadeiras que exigem
pouco esforço físico, como computador, acesso a inter-
net, DVD, playstation, etc.

Na Tabela 2 encontram-se também os resultados re-
ferentes à prevalência de sobrepeso e obesidade distri-
buídos entre os sexos masculino e feminino. Quando
analisados a prevalência de sobrepeso somada a obe-
sidade, o teste qui-quadrado mostra diferença significa-
tiva (X2 = 8,383; (1): p = 0,003), apontando que os meni-
nos apresentam maior prevalência que as meninas. Es-
ses valores corrobora com os achados de Ferreira e Sil-
va13 (2004), que encontraram resultados parecidos ava-
liando crianças da mesma idade. Entretanto, estudos
que avaliaram a composição corporal e a prevalência
de sobrepeso e obesidade após esta idade demonstra-
ram que as meninas tendem a apresentar maior quanti-
dade de gordura corporal do que os meninos10 , isso
ocorre porque as meninas entram mais cedo no período
da puberdade comparado com os meninos e esta fase
vem acompanhada de uma profunda alteração nos ní-
veis hormonais e conseqüente modificação da quanti-
dade e do tipo de distribuição da gordura corporal.

As médias de massa corporal, IMC, ∑DCtrpa e percen-
tual de gordura corporal diferenciou significativamente
entre as classificações nutricionais de eutróficos, so-
brepesados e obesos (p < 0,001) nos dois seguimentos
de ensino. Entretanto, apesar da distribuição de sobre-
peso e obesidade ser maior em escolas particulares,
não houve diferenças significativas quando analisadas
separadamente as médias das crianças classificadas
como eutróficas, sobrepesadas e obesas entre os dois
seguimentos de ensino, exceto nas variáveis de percen-
tual de gordura corporal e somatório das dobras cutâ-
neas, como demonstrado na Tabela 3.

Quando analisado a distribuição do sobrepeso e
obesidade somadas entre as idades de 7 aos 11 anos,
os resultados do presente estudo mostraram comporta-
mentos diferentes comparados com os resultados en-
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Tabela 4. Prevalência de sobrepeso e obesidade em meninos e meninas de 7 a 11 anos (escolas públicas e particulares
agrupadas).

Idade (anos) n Sobrepeso n (%) Obesidade n (%) Sobrepeso e Obesidade n (%)
Meninos

7 57 7 (12,28) 4 (7,02) 11 (19,30)
8 190 18 (9,47) 21 (11,05) # 39 (20,53)
9 203 23 (11,33) 22 (10,84) # 45 (22,17) *

10 210 35 (16,67) 17 (8,10) 52 (24,76)
11 116 16 (13,68) 15 (12,82) # 31 (26,50) *
Total 776 99 (12,74) 79 (10,17) 178 (22,91)

Meninas
7 56 7 (12,50) 8 (14,29) 15 (26,79)
8 203 29 (14,29) 10 (4,93) 39 (19,21)
9 193 20 (10,36) 8 (4,15) 28 (14,51)

10 192 28 (14,58) 12 (6,25) 40 (20,83)
11 130 12 (9,23) 7 (5,38) 19 (14,62)
Total 774 96 (12,40) 45 (5,81) 141 (18,22)

* Diferença significativa entre sobrepeso e obesidade entre o sexo masculino e feminino p < 0,05;
# Diferença significativa entre obesidade no sexo masculino e feminino p < 0,05.



contrados por Abrantes et al.2 (2003), que analisaram a
prevalência de sobrepeso e obesidade nas regiões
Nordeste e Sudeste do Brasil. Pois enquanto seus re-
sultados apresentaram uma tendência a diminuir o per-
centual de sobrepeso e obesidade dos 7 aos 11 anos
para o sexo masculino, estes resultados apresentaram
um aumento linear dos 7 aos 11 anos. Já para o sexo
feminino, a cinética da curva segue a mesma trajetória,
nas quais apresentaram uma diminuição dos 7 para os
9 anos, aumentando aos 10 anos e retornando a dimi-
nuir aos 11 anos, conforme ilustrado na Figura 1, porém
os resultados encontrados no presente estudo são
maiores do que o estudo supra citado. Contudo, ape-
sar da diferença da cinética da curva de prevalência
de sobrepeso e obesidade neste estudo, houve dife-
renças estatisticamente significativas somente aos 9 e
aos 11 anos conforme demonstrado nesta mesma Figu-
ra (p < 0,05).

Figura 1. Distribuição da prevalência de sobrepeso e obesi-
dade entre o presente estudo e os dados apresen-
tados por Abrantes et al.2 dos 7 aos 11 anos de
idade para meninos e meninas

* Diferença significativa entre as prevalências de sobrepeso e obesidade
entre meninos e meninas p < 0,05

O presente estudo mostrou uma cinética diferente da
apresentada por Abrantes et al.2 (2003), contudo, fica a
dúvida se realmente as populações analisadas apre-
sentam comportamento diferente, pois para se afirmar
com maior certeza seria necessária uma amostra maior,
além de que ainda existe uma desconfiança de que os
pontos de corte utilizados naquele estudo9, possa
exercer um poder diferenciado.

Entretanto, quando comparado estes resultados com
os de Giugliano e Melo14 (2004), que também utilizaram o
protocolo proposto por Cole9 (2000) porém em crianças
da mesma cidade, os dados são semelhantes para sobre-
peso no sexo masculino e feminino e para obesidade no
sexo feminino, havendo diferenças somente no sexo mas-
culino no que diz respeito à prevalência de obesidade.

Desta forma parece que as diferenças entre o pre-
sente estudo e o de Abrantes et al.2 (2003) são mais ex-
plicadas pelas diferenças antropométricas da popula-
ção do que pelo protocolo utilizado para classificar os
pontos de corte de sobrepeso e obesidade. Contudo,
reafirma-se que outros estudos com uma amostra maior
e adotando o mesmo protocolo poderia confirmar me-
lhor esta afirmação.

Similares e corroborando com estes resultados, estão
os resultados encontrados por Ferreira e Silva13 (2004),

que analisaram crianças de 7 a 10 anos de ambos os se-
xos em escolas da rede pública de um município do
Oeste do Paraná utilizando o mesmo protocolo do
presente estudo.

Soar et al.20 (2004), analisando a prevalência de
sobrepeso e obesidade em escolares de uma escola
pública de Florianópolis de 7 a 10 anos de idade, en-
controu 19,1% de prevalência de sobrepeso e 7,9% de
obesidade para meninos e 16,7% e 5,4% de prevalên-
cia de sobrepeso e obesidade respectivamente para as
meninas.

Desta forma, apesar das diferenças e similaridades
entre os diversos estudos apresentados (nacionais e in-
ternacionais), parece que as diferenças no percentual
de crianças com sobrepeso e obesidade podem estar
mais fundamentadas nas próprias diferenças na com-
posição corporal das várias populações estudadas do
que nos diferentes pontos de corte adotados para a ca-
racterização do sobrepeso e obesidade.

Entretanto, apesar dos diferentes protocolos utiliza-
dos para verificar o percentual de crianças sobrepesa-
das e obesas, dos estudos nos quais muitas vezes não
oferecem uma representatividade estatística e das pró-
prias diferenças na composição corporal nos diversos
povos, constantemente foram encontrados valores de
prevalência de sobrepeso e obesidade muito elevados.
O percentual de gordura corporal elevado e a grande
quantidade de crianças sobrepesadas e obesas podem
ser verificados nos diversos estudos internacionais e
nacionais, envolvendo muitas populações, como: crian-
ças francesas18, inglesas e escocesas8, crianças e ado-
lescentes canadenses22, norte-americanos6, costarique-
nhos17, finlandeses15 e brasileiros2-4.

Como pode ser observado, crianças sobrepesadas e
obesas são constantemente encontradas em diversas
populações do mundo, chegando a ser considerado
pela OMS uma epidemia, entretanto, os motivos deste
crescente aumento nos últimos anos ainda estão sendo
estudados, porém parece claro que o desenvolvimento
tecnológico, as facilidades e confortos oferecidos por
esse desenvolvimento, juntamente com a diminuição de
um estilo de vida mais ativo, tem relações diretas com o
aumento de peso nas crianças.

O fato do sobrepeso e obesidade encontrado nas es-
colas particulares serem maior do que o encontrado nas
escolas públicas reforça o fato de que a renda está di-
retamente relacionada ao percentual de crianças sobre-
pesadas e obesas, como demonstrado por Dutra et al.10
(2006) que verificou a prevalência de sobrepeso em
adolescentes de Florianópolis.

Outro motivo que poderia estar ligado com o aumento
do sobrepeso é a quantidade de horas assistindo televi-
são, pois este aumento talvez possa ser explicado por
ser essa uma atividade sedentária agravada pela maior
oportunidade de consumo de alimentos, geralmente
hipercalóricos e, além disso, estariam mais expostos à
propaganda de alimentos considerados não-saudáveis
quando consumidos em excesso10.

O percentual de sobrepeso e obesidade encontrado
nas diferentes idades é outro motivo que trouxe muita
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preocupação, especialmente no sexo masculino onde se
observa um aumento persistindo desde os sete até os
onze anos. Desta forma, deve-se ter um grande cuidado
para que esse excesso de peso não persista por muito
tempo, pois muitos são os problemas decorrentes do
excesso de peso na infância e adolescência23 e princi-
palmente na vida adulta, já que muitas das crianças
obesas, tornar-se-ão adultos obesos e o tempo de expo-
sição à obesidade é um dos agravantes deste quadro.

Conclusão

A prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada
nas escolas públicas e privadas de Taguatinga – DF é
elevada e semelhante a outros estudos nacionais e

internacionais.
A prevalência de sobrepeso foi semelhante entre o

sexo masculino e feminino e de obesidade foi maior en-
tre os meninos, entretanto, quando separado em se-
guimento escolar, tanto o sobrepeso quanto a obesida-
de foi maior em escolas particulares.

Desta forma, torna-se necessário medidas de inter-
venção envolvendo todos os profissionais da saúde, na
tentativa de estimular mudanças nos estilos de vida,
prioritariamente práticas de atividade física e hábitos ali-
mentares mais saudáveis com objetivo de minimizar a
prevalência de sobrepeso e obesidade presentes nas
crianças. Particularmente nesta fase da vida porque os
hábitos de vida não estão totalmente consolidados, por-
tanto passíveis de mudanças que acredita-se ser assi-
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