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Resumo
O estilo de vida atual acarretou em surgimento de doenças na população infanto-juvenil, que
podem interferir diretamente sobre a qualidade de vida. A avaliação sistemática em escolares
permite o diagnóstico de fatores de risco que prejudicam a qualidade de vida, possibilitando uma
intervenção preventiva e terapêutica nesta faixa etária. O objetivo deste estudo foi avaliar a
presença de excesso de peso, obesidade visceral e aptidão cardiorrespiratória fraca, bem como
promover palestras educativas sobre estilo de vida saudável para escolares de 10 a 16 anos.
Estudo transversal e descritivo, com a participação voluntária de 518 escolares (296 meninas e
222 meninos), estudantes de turmas de 5ª a 8ª séries de três escolas municipais de Curitiba-PR.
Mensuraram-se massa corporal (kg), estatura (m), circunferência abdominal - CA (cm) e aptidão
cardiorrespiratória (ACR) pelo teste de corrida de vai-e-vem de 20m. Classificou-se o perfil
nutricional pelo índice de massa corporal (IMC) conforme Conde e Monteiro (2000).
Analisaram-se as diferenças nas proporções das alterações entre os gêneros pelo teste quiquadrado, considerando p< 0,05. No total de escolares avaliados, os resultados encontrados
foram: excesso de peso em 30,6%, excesso de adiposidade visceral em 34% e a ACR fraca em
45,7%. Considerando os gêneros, os meninos e as meninas apresentaram, respectivamente,
excesso de peso (32,4% vs 29,2%), adiposidade abdominal elevada (31% vs 36,3%) e ACR fraca
(65,1% vs 30,8%). Os escolares também participaram de palestra educativa sobre hábitos
saudáveis de vida e sobre os principais resultados encontrados. As atividades desenvolvidas no
projeto abordaram de forma pedagógica a importância do estilo de vida saudável desde a infância
e adolescência para melhorar a qualidade de vida, educando os escolares à prática de exercícios
físicos regulares e a uma alimentação balanceada, além de propiciar a elaboração e a execução de
ações preventivas e terapêuticas de doenças crônicas associadas ao sedentarismo.
Palavras-Chave: Crianças e Adolescentes; Excesso de Peso; Obesidade Visceral; Sedentarismo.
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INTRODUÇÃO

O conceito de qualidade de vida (QV) é amplo e varia de acordo com a percepção
individual. A QV pode ser visualizada de forma multidimensional, constituindo-se de parâmetros
modificáveis ou não, inseridos no cotidiano do homem, que de forma individual são referentes à
hereditariedade, ao estilo de vida e em conjunto com os parâmetros sócio-ambientais (NAHAS,
2003). A QV em escolares pode ser contextualizada a partir das modificações que ocorreram no
estilo de vida nas últimas décadas, que provocou mudanças na moradia do meio rural para o
urbano, no tipo e na quantidade de alimentos ingeridos pelo aumento da industrialização, além da
diminuição do gasto energético nas tarefas diárias e nos deslocamentos (MENDES; LEITE,
2008). Em parte, também é resultado da insegurança nas cidades e pelo maior acesso ao
desenvolvimento tecnológico (VILELA & LEITE, 2008), o qual potencializou modificações no
estilo de vida ocasionando o aumento da obesidade e sedentarismo em todas as faixas etárias
(BAR-OR, 2000; ROSENBAUM & LEIBEL, 1998)
Os hábitos de vida diários das crianças e adolescentes se modificaram em todos os países,
desenvolvidos ou não, representados pela diminuição das atividades ao ar livre e aumento no
tempo destinado à televisão (TV) e em jogos dentro de casa. As conseqüências do mau uso da
tecnologia na sociedade moderna são os hábitos inativos, reduções do gasto calórico (THÖRÖK
et al., 2001), além do aumento expressivo na prevalência da obesidade (MEHTA & CHANG,
2008) e menor nível de aptidão cardiorrespiratória (DEFORCHE et al., 2003; YANCEY et al.,
2004).
No adulto obeso, a distribuição central do tecido adiposo apresenta relação com as
doenças cardiovasculares e morte (LARSSON et al., 1984). A associação destas alterações com
mortalidade na fase infanto-juvenil não está estabelecida.

No entanto, vários estudos

demonstraram aumento dos fatores de risco cardiovasculares em crianças e adolescentes que
apresentam obesidade, como os níveis alterados de lipídeos, insulina e pressão arterial (LEITE,
2005). Sugere-se que o possível elo entre fatores de risco e obesidade seja a inatividade física
(STENSEL et al., 2001). Desta forma, a menor aptidão cardiorrespiratória (ZANCONATO et al.,
1989; LOFTIN et al., 2001; MAFFEIS et al., 1994) provoca aumento nos fatores de risco para
doenças cardiovasculares (LIMA et al., 2006), diretamente relacionados com a obesidade. Da
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mesma forma, estudos longitudinais indicam que o IMC na infância está associado com placas de
ateroma, com o aumento de lesões ateroscleróticas, obesidade, hipertrofia ventricular esquerda, e
mortalidade prematura na idade adulta (FREEDMAN et al., 2007).
O estilo de vida sedentário e os hábitos alimentares inadequados provocaram uma maior
prevalência de obesidade na população, inclusive entre as crianças e adolescentes de escolas
públicas de Curitiba (LEITE et al, 2004). O diagnóstico precoce do excesso de peso e a
orientação de exercícios físicos em adolescentes buscam prevenir e minimizar as doenças
crônicas associadas à obesidade (WHO, 1998), melhorando o estilo de vida e o impacto sobre a
qualidade de vida dos escolares. Os resultados da intervenção no estilo de vida em crianças e
adolescentes dependem da abordagem por equipe multidisciplinar e do processo educativo
despendido nesta população.
O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de excesso de peso, obesidade visceral e
aptidão cardiorrespiratória fraca, bem como promover palestras educativas sobre estilo de vida
saudável para escolares.

DESENVOLVIMENTO

CARACTERIZAÇAO DO ESTUDO E PARTICIPANTES

Estudo transversal e descritivo, realizado no período de outubro de 2007 a maio de 2008.
Participaram do estudo 518 escolares de 10 a 16 anos, de ambos os sexos, provenientes de três
escolas municipais de 5ª à 8ª séries que foram selecionadas de forma intencional. O tamanho da
amostra foi calculada através do programa estatístico Win Episcope 2.0. Foram excluídos
somente os escolares que não aceitaram participar do estudo ou que não foram autorizados pelos
pais ou responsáveis.
Os indivíduos foram avaliados por equipe multidisciplinar após a aprovação da Secretaria
Municipal de Educação de Curitiba-PR, do Comitê de Ética da Universidade Federal do Paraná
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(UFPR), a autorização das escolas e a obtenção do Termo de Consentimento dos pais ou
responsáveis.
Inicialmente, realizou-se uma palestra na escola, com o objetivo de orientar os integrantes
da escola e os estudantes sobre estilo de vida saudável, prática de exercícios e alimentação
adequada, além de explicar os objetivos da pesquisa e os procedimentos a serem realizados, e
entregar os termos de consentimento. Num segundo momento, foram recolhidos os termos de
consentimento e iniciaram-se as avaliações dos escolares. Os mesmos foram avaliados durante as
aulas de educação física e mensurados quanto ao peso (kg), estatura (m), circunferência
abdominal (cm), aptidão cardiorrespiratória (consumo máximo de oxigênio) e estágio
maturacional. As medidas e o teste de aptidão cardiorrespiratória foram realizados pelo mesmo
avaliador.
As técnicas utilizadas para a obtenção das medidas antropométricas foram realizadas
conforme o Anthropometric Standardization Reference Manual (LOHMAN, ROCHE,
MARTOREL, 1988), com exceção da circunferência abdominal (CA), que foi mensurada
conforme a proposta do CDC, sendo realizadas três medidas e considerando válido o valor médio
entre elas.
A estatura foi mensurada em metros (m), em estadiômetro de parede, marca Wiso, com
precisão de 0,1 cm, com o indivíduo em posição ortostática, com os pés descalços e unidos, com
as superfícies posteriores do calcanhar, cinturas pélvica e escapular e região occipital em contato
com o instrumento de medida, com a cabeça no plano horizontal de Frankfort, ao final de uma
inspiração máxima. A massa corporal foi aferida em quilos (kg), em balança digital do tipo
plataforma, da marca Plenna e modelo Sport, com capacidade máxima para 150 kg e precisão
de 100 gramas. O escolar foi mantido descalço, posicionado em pé no centro da plataforma, com
os braços ao longo do corpo e utilizando uniforme escolar (calça e camiseta).
O IMC, expresso em kg/m2, foi calculado pela seguinte fórmula:
IMC (kg/m2) =

Massa (kg)__
Estatura2 (m)

Para a classificação do IMC considerou-se os pontos de corte estabelecidos por Conde e
Monteiro (2006).
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A circunferência abdominal foi medida em centímetros (cm), com uma fita flexível e
inextensível da marca Gulick, com precisão de 0,1 cm. A fita foi aplicada acima da crista ilíaca,
paralela ao solo, com o indivíduo em pé, com o abdome relaxado, os braços ao longo do corpo e
os pés unidos. Consideraram-se os valores acima ou iguais ao 75º percentil como limítrofes ou
aumentados, para idade e gênero (FERNÁNDEZ et al., 2004).
A aptidão cardiorrespiratória (ACR) foi avaliada pelo Teste de vai-vem de 20 metros,
proposto por Léger et al. (1988). Este protocolo consiste em correr (ir e voltar) num espaço de 20
metros até a exaustão, tendo que tocar as linhas que demarcam o espaço percorrido ao mesmo
tempo do sinal emitido por um CD. A freqüência dos sinais aumentam com a velocidade da
corrida, em 0,5 km/h a cada minuto, sendo a velocidade inicial de 8,5 km/h. O teste era encerrado
quando o sujeito não conseguia manter um determinado ritmo e, por conseguinte, não alcançava,
por duas vezes consecutivas, as linhas ao mesmo que o bip emitido pelo aparelho de som. O
último estágio anunciado era o equivalente da velocidade aeróbia máxima, sendo então usado
para estimar o consumo máximo de oxigênio (VO2máx).
Para calcular o VO2máx, Léger et al. (1988) validaram a seguinte equação para a faixa
etária de 6 a 18 anos, obtendo r = 0,89 para crianças e adolescentes: y = 31,025 + 3,238x1 –
3,248x2 + 0,1536x1 x2, onde: y = ml/Kg/min; x1 = km/h (velocidade máxima atingida no teste);
x2 = idade (em anos). A ACR foi classificada de acordo com os pontos de corte de Rodrigues et
al. (2006).
TRATAMENTO ESTATÍSTICO

As características gerais da amostra estão apresentadas como médias e desvio-padrão.
Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, com distribuição de freqüências
absolutas e percentuais. Para verificar as diferenças entre os gêneros (Tabela 1), foi utilizado o
Teste t de Student para amostras independentes (p<0,05).

RESULTADOS
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As características gerais dos participantes estão descritas na Tabela 1. Foram avaliados
518 escolares, sendo 222 meninos e 296 meninas. Comparando-se os meninos e as meninas,
respectivamente, observou-se que houve diferenças significativas apenas para as variáveis
estatura (1,55±0,13 versus 1,53±0,1; p = 0,0188) e consumo máximo de oxigênio (41,7±4,8
versus 37,8±3,6; p = 0,000).

TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESCOLARES AVALIADOS

Variáveis

Meninos

Meninas

Total

(n = 222)

(n = 296)

(n = 518)

Idade (anos)

12,4±1,6

12,2±1,4

12,3±1,53

0,0852

Peso (kg)

48,2±13,4

46,9±11,1

47,5±12,1

0,2439

1,55±0,13

1,53±0,1

1,54±0,11

0,0188*

IMC (kg/m )

20±3,8

20,1±3,7

20,1±3,7

0,9100

CA (cm)

71,4±10

72±9,4

71,7±9,7

0,4487

VO2máx. (ml/kg/min)

41,7±4,8

37,8±3,6

39,5±4,6

0,000*

Estatura (m)
2

P

Valores expressos pela média±desvio-padrão.
IMC = índice de massa corporal; CA = circunferência abdominal; VO2máx. = consumo máximo
de oxigênio.
* p < 0,05 = comparação entre os meninos e as meninas pelo Teste t de Student.

Considerando-se os critérios pré-estabelecidos, os gráficos (1-3), a seguir, apresentam as
prevalências de excesso de peso, obesidade visceral e aptidão cardiorrespiratória fraca
encontradas nos escolares da rede municipal de ensino de Curitiba-PR.
Observou-se que 136 escolares (30,6%) apresentaram excesso de peso. Em ambos os
sexos, os percentuais foram semelhantes, sendo 61 meninos (32,4%) e 75 meninas (29,2%)
(Gráfico 1).
GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO PERFIL NUTRICIONAL, EM
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA-PR.
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O excesso de adiposidade abdominal (Gráfico 2), diagnosticado em 162 (34%)
indivíduos, sendo que em 63 meninos (31 %) e 99 meninas (36,3%).

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA ADIPOSIDADE ABDOMINAL, EM
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA-PR.
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A aptidão cardiorrespiratória (ACR) fraca foi encontrada em 181 (45,7%) avaliados
(Gráfico 3). Os meninos tiveram significativamente maiores percentuais de ACR fraca (65,1%; n
= 112) do que as meninas (30,8%; n = 69) (p <0,000).

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estilo de vida atual aumentou as doenças hipocinéticas em todas as faixas etárias,
atingindo na escola tanto os escolares, como os professores e os funcionários (MENDES; LEITE,
2008). As crianças e adolescentes apresentam doenças crônicas que antes só apareciam na idade
adulta, como a obesidade e o sedentarismo (ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA,
2000), o que pode interferir na rotina e na qualidade de vida dos escolares.
No Brasil, em 1997, as prevalências de obesidade e sobrepeso na faixa etária entre 10 e 17
anos, foram de 11,9% na região sudeste e de 8,2% na nordeste (ABRANTES, LAMOUNIER,
COLOSIMO, 2002). No presente estudo, o excesso de peso, considerado como sobrepeso e/ou
obesidade, foi diagnosticado em 30,7% dos escolares, com percentuais semelhantes para ambos
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os sexos. Observou-se que o resultado encontrado neste estudo foi superior ao de Leite et al.,
(2003), onde verificou-se que 16,8% dos escolares (entre 10 e 16 anos de idade) de escolas
públicas de Curitiba apresentavam sobrepeso ou obesidade. Um outro estudo realizado com
crianças de escolas públicas de Santos/SP (COSTA, CINTRA, FISBERG, 2006), identificou
prevalências de sobrepeso e obesidade, respectivamente, semelhantes entre meninos (13,7% e
16,9%) e meninas (14,8% e 14,3%).
O sobrepeso associa-se significativamente com o acúmulo de tecido adiposo na região
abdominal, que também está fortemente associado aos fatores de risco cardiovasculares em
crianças e adolescentes (FREEDMAN et al., 1999). Apesar disso, a medida da circunferência
abdominal ainda não é uma medida rotineira na prática clínica ou em pesquisas com a população
pediátrica (LEE et al., 2006), no sentido de avaliar a obesidade ou os riscos relacionados a ela.
Neste estudo, a circunferência abdominal (CA) foi mensurada nos escolares, considerando sua
relevância na avaliação dos fatores de risco cardiovasculares. Verificou-se que uma grande parte
dos indivíduos (34%), sendo 36,3% das meninas e 31% dos meninos apresentaram medidas
acima dos valores recomendados.
Outra questão levantada nesta investigação foi a aptidão cardiorrespiratória (ACR) dos
escolares, avaliada através do VO2 máx. (volume máximo de oxigênio). Embora haja
controvérsias nos resultados esta variável tem sido foco de vários estudos e, segundo Rodrigues
et al. (2007), as medidas da aptidão física têm sido priorizadas em relação aos questionários de
atividade física para expressar a ACR, por serem mais objetivas e apresentarem menor
possibilidade de erros, sendo habitualmente determinada por meio de diversos métodos indiretos.
A associação entre baixa ACR e maior prevalência de fatores de risco cardiovasculares já
foi observada em adolescentes (12 a 19 anos) e adultos (20 a 49 anos) americanos
(CARNETHON, GULATI, GREENLAND, 2005). Por outro lado, no estudo de Shaibi et al.
(2005), com jovens latinos obesos de 8 a 13 anos de idade, o VO2 máx. não se correlacionou de
forma independente com a síndrome metabólica ou com qualquer fator de risco individual. Além
disso, Thomas et al. (2007) verificaram que a gordura corporal é uma preditora mais forte do que
a ACR de fatores de risco cardiovasculares, em escolares de 12 a 13 anos de idade.
O aumento do sedentarismo na população infanto-juvenil vem sendo confirmado também
por estudos sobre o nível habitual de atividade física. Por exemplo, ao avaliarem 325
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adolescentes entre 14 e 15 anos de escolas públicas de Niterói/RJ, Silva e Malina (2000)
verificaram um percentual elevado de sedentários, correspondendo a, aproximadamente, 85% dos
adolescentes do sexo masculino e 94% do feminino. Da mesma forma, Reed et al. (2007)
avaliaram 242 crianças entre 9 e 11 anos e verificaram que 24% delas apresentavam baixos níveis
de atividade física, com percentuais similares para ambos os sexos.
Os resultados encontrados nesta pesquisa demonstraram uma freqüência elevada de ACR
fraca (45,7%) entre os escolares, apontando para o sedentarismo infanto-juvenil e para um
aumento na probabilidade de adultos sedentários. Um aspecto interessante destacado neste estudo
foi a predominância de ACR fraca significativamente entre os meninos (65,1%), sugerindo uma
alta prevalência de sedentarismo no grupo masculino.
Diante deste contexto, alguns autores investigaram as causas deste quadro de
sedentarismo. O hábito de assistir televisão é a atividade mais comum entre os escolares
(OLIVARES, YÁÑEZ, DÍAZ, 2003), independente da proveniência social (BERLEZE &
HAEFFNER, 2002). Com o passar da idade, há um aumento no número de horas despendidas na
frente do aparelho, iniciando com 2,5 horas diárias nas crianças menores. Esse hábito pode
influenciar o comportamento de crianças e adolescentes quanto às escolhas da alimentação e o
sedentarismo, além de diminuir a taxa metabólica diária (ROBINSON, 2001) e, além disso, está
associado à maior adiposidade e à menor capacidade física (HANCOX, MILNE, POULTON,
2004).
O excesso de peso, juntamente com a circunferência abdominal e o percentual de gordura
elevados encontrados nessa amostra, associados a uma menor ACR principalmente em meninos,
alertam para a necessidade de prevenção e/ou tratamento dos fatores de risco cardiovasculares na
população infanto-juvenil. Neste sentido, este estudo foi importante à medida que, não somente
diagnosticou os fatores de risco cardiovasculares entre os escolares, como também viabilizou a
realização de palestras educativas nas escolas, esclarecendo os aspectos que envolvem um estilo
de vida saudável e motivando para a prática de exercícios físicos regulares para melhora da
qualidade de vida.
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