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A ciência não é perfeita. É frequentemente incompreendida; é
apenas uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que
temos: ela é autocalibrável, sempre mudando e aplicável a
todas as coisas: com essa ferramenta nós realizamos o
impossível.
Carl Sagan (1987, p. 47).

RESUMO

Introdução: A obesidade, de forma geral, não é difícil de ser reconhecida, nem o
sobrepeso; quando, porém, o fato é diagnosticar, necessita-se de cuidados
metodológicos para identificar os riscos que essa doença pode trazer à população. A
obesidade é definida, segundo a Organização Mundial da Saúde, como “Doença na
qual o excesso de gordura corporal se acumulou a tal ponto que a saúde pode ser
afetada”, demonstrando a preocupação dessa entidade com as possíveis
consequências

do

acúmulo

de

tecido

adiposo

no

organismo.

Estudos

epidemiológicos realizados na década de 1990 revelam que a obesidade, além de
ser conceituada como doença, é um fator de risco importante para o
desencadeamento de outras doenças, como diabetes mellitus tipo II, hipertensão
arterial, dislipidemias, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Na última
década, essa tendência continua sendo observada, ou seja, a obesidade ainda é
fator de risco para doenças dislipidêmicas. Objetivo: O objetivo geral do estudo foi
avaliar a prevalência de obesidade e sobrepeso entre escolares e analisar a relação
entre classificação nutricional nas variáveis biológicas, psicológicas e cognitivas;
verificar o IMC e circunferência de cintura; identificar as variáveis estresse infantil e
imagem corporal; apurar o rendimento escolar através das notas de português e
matemática; além de verificar a maturação biológica; e, analisar a associação
correlacional entre as variáveis bio-psico-cognitivas e nutricional. Métodos: O
estudo se caracteriza correlacional. A amostra foi composta por 482 escolares de 7 a
12 anos, de ambos os sexos, com 111 da zona urbana e 371 da zona rural. Foram
coletados valores referentes ao IMC, medidas de perímetro abdominal, maturação
biológica, imagem corporal, estresse e rendimento escolar. Os dados coletados
foram tabulados no programa Microsoft Excel 2010 e, posteriormente, realizadas as
estatísticas no programa SPSS 20.0, utilizou-se uma estatística descritiva com
cálculos de média, desvio-padrão e percentual; para comparar a média dos grupos
foram aplicados uma análise de variância para dois fatores (Anova) Two-way e o
teste t-student para amostra independente. Para detectar as possíveis diferenças
nas idades foi utilizado um teste de Scheffé “post-hoc” e, a fim de quantificar o grau
de normalidade da amostra, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Visando
relacionar as variáveis, foi utilizado o teste de correlação linear de Pearson, onde foi

adotado um nível de significância de p<0,05. Resultados: Avaliando-se o IMC da
zona urbana, observou-se que a frequência de normal, sobrepeso e obesidade foi de
69%, 19% e 12%, respectivamente, no sexo masculino, e de 77%, 10% e 13% no
sexo feminino. Avaliando o IMC dos escolares na zona rural, o IMC de normal,
sobrepeso e obesos foi de 76,8%, 14,5% e 8,7%, respectivamente, para o sexo
masculino, e normal 81%, 14% sobrepeso e 5% obesas para o sexo feminino. Já a
variável circunferência abdominal para os escolares do sexo masculino da zona
urbana encontra com classificação sem risco 53,9%, com limite de risco 40,4% e
acima do limite 5,7%; e do sexo feminino da mesma localidade, com 57,6% sem
risco, 32,2% no limite de risco e 10,2% acima do limite de risco. Na zona rural, o
sexo masculino apresentou como sem risco 65,9%, limite de risco, 29,6% e 4,6%
acima do limite de risco; e o sexo feminino, 68,2% classificado como sem risco,
26,3% limite de risco e 5,5% como acima do limite de risco. Conclusão: Quando
analisados a composição corporal através do IMC e o risco cardíaco, pode-se
verificar que não houve diferença significativa nas variáveis que apontam para um
sobrepeso e obesidade. Na variável que aponta risco cardíaco houve diferença nos
grupos masculino e feminino com ênfase em aumento em escolares da zona rural.

Palavras-chave: Composição corporal; escolares; rendimento escolar; estresse;
imagem corporal; maturação biológica.

ABSTRACT

Introduction: When we talk about obesity, in a general way, it is not difficult to
recognize it, nor is it overweight, but when it is diagnosed, it needs methodological
care to identify the risks that this disease can bring to the population. Obesity is
defined by the World Health Organization as ‘Disease in which excess body fat has
accumulated to such an extent that health can be affected’, this demonstrates the
concern of this entity with the possible consequences of the accumulation of adipose
tissue in the body. Epidemiological studies conducted in the 1990s show that obesity,
besides being considered a disease, is an important risk factor for the onset of other
diseases such as diabetes mellitus type II, hypertension, dyslipidemias, myocardial
infarction and stroke. In the last decade, this trend is still observed, that is, obesity is
still a risk factor for dyslipidemic diseases). Objective: The objectives of this study
were to evaluate and describe the prevalence of obesity and overweight among
schoolchildren aged 7 to 12 years old from municipal schools in Cacoal (Rondônia)
and to analyze the relationship between nutritional classification in biological,
psychological and cognitive variables. Checking the BMI and waist circumference still
Identify the variables infant stress and body image in, quantifying the school
performance through the notes of Portuguese and mathematics, in addition to
verifying the biological maturation, and finally, to analyze the correlation between the
bio- psycho-cognitive and nutritional. Methods: The sample consisted of 482
schoolchildren aged 7 to 12 years of age, of both sexes, of which 111 were urban and
371 were rural. BMI values, abdominal circumference measurements, biological
maturation, body image, stress and school performance were collected. The
collected data were tabulated in the program Microsoft Excel 2010 and later carried
out the statistics in the program SPSS 20.0 using a descriptive statistic where
average, standard deviation and percentage were calculated, and to compare the
means of the groups, a two factor analysis of variance (ANOVA) Two-way, and apply
the t-student tests. A post-hoc SCHEFFÉ test was used to detect possible differences
in age, and the Kolmogorov-Smirnov test was used to quantify the degree of
normality of the sample. Pearson's correlation test was used to correlate the
variables, where a significance level of p <0.05 was used. Results: The prevalence
of normal, overweight and obesity was 69%, 19% and 12%, respectively, in males,

and 77%, 10% and 13%, respectively. women. The BMI of normal, overweight and
obese children was 76.8%, 14.5% and 8.7%, for males and normal, 81%, 14%
overweight and 5% obese. the female sex. On the other hand, the variable
abdominal circumference of male schoolchildren in the urban area was classified as
risk-free 53.9%, with a risk limit of 40.4% and above the limit of 5.7%, and female
from the same location 57.6% without risk, 32.2% in the risk limit and 10.2% above
the risk limit. In the rural area, 65.9% of the male sex presented a risk limit of 29.6%
and 4.6% of the risk limit, and 68.2% of the female sex classified as risk-free, 26.3%
limit of risk and 5.5% as above the risk limit. Conclusion: When analyzing body
composition through BMI, and cardiac risk, it can be verified that there was no
significant difference in the variables that indicate a tendency to overweight and
obesity. In the variable that indicates cardiac risk there was a difference in the male
and female groups, with an emphasis on increase in school children in the rural area.

Keywords: Body composition. Schoolchildren. School performance. Stress. Body
image. Biological Maturation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Problemática

A obesidade é definida, segundo a OMS (1998), como “Doença na qual o
excesso de gordura corporal se acumulou a tal ponto que a saúde pode ser afetada”.
Isso demonstra a preocupação dessa entidade com as possíveis consequências do
acúmulo de tecido adiposo no organismo.
Para Andrade et al (2015), a obesidade em crianças em idade escolar tem
chegado a patamares de uma epidemia, sendo considerada uma doença crônica.
Pesquisadores estão em alerta, pois nas últimas décadas a obesidade vem tendo
um aumento em prevalência.
Collins et al (2013) dizem que essa doença vem ganhando bem mais espaço
no campo científico, na mídia e nos tabloides; porém, é apontado também no estudo
que as ferramentas e os métodos de pesquisa e avaliações ainda estão se
mostrando ineficazes para o seu “manejo”.
Na década de 1990, o padrão-ouro para avaliar o peso corporal era a
pesagem dentro d’água (peso submerso ou hidrostático). Mais recentemente,
técnicas de imagem, tais como ressonância magnética, tomografia computadorizada
e absorciometria com raios-X de dupla energia (dexa), têm sido alternativas;
entretanto, o custo e a falta dos equipamentos necessários impedem o uso dessas
técnicas na prática clínica e principalmente por educadores físicos (ROMANHOLO et
al, 2014).
As avaliações através das medidas da prega cutânea, ultrassonografia,
análise de bioimpedância e espectroscopia por raios infravermelhos encontram-se
disponíveis e são relativamente baratas. Pode-se dizer que outra forma de avaliar é
através do índice de massa corporal e circunferência abdominal, que vêm sendo
utilizados em programas voltados à saúde da população.
Estudos e padronizações do Ministério da Saúde utilizam a tabela da
Organização Mundial da Saúde (OMS) para classificação de sobrepeso e obesidade
cujo uso apresenta algumas limitações constatadas na literatura. Apresenta, no
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entanto, semelhante correlação com as comorbidades. É válido afirmar que a
combinação de IMC com medidas da distribuição de gordura pode ajudar a resolver
alguns problemas do uso do IMC isolado. Estudos recentes apontam que a
circunferência abdominal associada ao IMC é utilizada como padrão ouro para
determinação da obesidade ou sobrepeso em crianças e adolescentes (VEBER et
al, 2014).
Para Romanholo et al (2008), estudos epidemiológicos realizados na década
de 1990 revelam que a obesidade, além de ser conceituada como doença, é um
fator de risco importante para o desencadeamento de outras doenças, como
diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial, dislipidemias, infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral. Na última década, essa tendência ainda é observada, ou
seja, a obesidade ainda é fator de risco para doenças dislipidêmicas (FERREIRA et
al, 2014).
Para Cesar e Silva (2015), conforme a Pesquisa de Orçamentos Familiares
realizada no período de 2008-2009, a proporção de obesidade cresce em
adolescentes na idade escolar de 10 a 19 anos, chegando a 4,9% da população
investigada, e esse quadro evidencia uma tendência do aumento do problema,
quando comparado com pesquisas anteriores ou com a população adulta .
Ainda no mesmo estudo, segundo os autores, os maiores percentuais
encontram-se no grupo da faixa etária de 10 a 11 anos em relação à obesidade, e
em relação ao excesso de peso corporal no grupo de 10 a 11 anos e 12 a 13 anos.
A partir do grupo de 14 anos, esses índices passam a diminuir, porém ainda se
mantendo dentro de valores que necessitam de atenção. Com isso, esse fato pode
ser associado ao desenvolvimento e amadurecimento do sistema endócrino, em que
as alterações metabólicas podem auxiliar na melhora das condições corporais.
Em 2014, a OMS publicou um relatório apontando que a cada ano morrem 38
milhões de pessoas em decorrência de doenças não contagiosas, como: diabetes,
cardiopatias, acidente vascular cerebral, algumas das quais podem ser evitadas com
a simples prevenção. Ao se referir à obesidade, a OMS disse que se trata de uma
epidemia que está se ampliando cada vez mais nas últimas três décadas (OMS,
2014).
O relatório apresentado não fixa um ranking mundial quanto à mortalidade
pelas doenças, mas apresenta os dados de cada país separadamente. Por exemplo,
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no Brasil 31% das mortes se deve a problemas cardiovasculares e 17% ao câncer.
No país, a probabilidade de morrer por doenças desencadeadas pela obesidade é
de 19% entre os 30 e 70 anos. No México, um país com altos níveis de obesidade
infantil, as doenças cardiovasculares representam 24% das mortes e o câncer 12%,
com 16% de probabilidade de morrer por males como esses entre os 30 e 70 anos
(OMS, 2014).
Levantamento do Ministério da Saúde revela que, pela primeira vez em oito
anos consecutivos, o percentual de excesso de peso e de obesidade se manteve
estável no país. A pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), publicada em 2017, indica que 18,9%
dos brasileiros estão obesos (BRASIL/VIGITEL, 2017).
Nesse mesmo estudo, é apontado que nos últimos 10 anos o excesso de
peso aumentou 26,3%, passando de 42,6% em 2006 para 53,8% em 2016; ainda,
esse aumento é mais comum em homens acima dos 40 anos.
Os resultados do estudo cessam a média de crescimento de 1,3 ponto
percentual ao ano, que vinha sendo registrada desde a primeira edição, realizada
em 2006 – quando a proporção de pessoas acima do peso corporal era de 42,6% e
de obesos era de 11,8%. O estudo mostrou ainda uma queda de 28% no total de
fumantes entre a população brasileira acima de 18 anos nos últimos oito anos, como
segue na figura abaixo:

Figura1: Frequência da obesidade no Brasil.

Fonte: Brasil/Vigitel (2013).
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Dados do Brasil/Vigitel (2017) mostram em um estudo realizado nas 26
capitais mais o Distrito Federal que as capitais com maiores índices de obesos são:
Rio Branco-AC, com 25%; depois João Pessoa-PB, 24%; Cuiabá-MT, 23%; a capital
Porto Velho-RO está em sétimo lugar, com 22% de adultos obesos.
O número de brasileiros mortos por complicações diretamente relacionadas à
obesidade triplicou em um período de dez anos, revela levantamento com base em
informações do Datasus. Em 2001, 808 óbitos tiveram a doença como uma das
causas. Em 2011, último dado disponível, o número passou para 2.390, crescimento
de 196% (BRASIL/DATASUS, 2014).
O aumento também foi significativo nas mesmas regiões do país (Sul e
Sudeste) quando considerada a taxa de mortos por 1 milhão de habitantes. No
idêntico período de dez anos, a taxa dobrou: foi de 5,4 para 11,9, segundo dados do
Ministério da Saúde (BRASIL/DATASUS, 2014).
Pesquisadores do Brasil/Datasus (2014) levam em consideração as mortes
nas quais a obesidade aparece como uma das causas no atestado de óbito.
Segundo os especialistas, como o excesso de peso é fator de risco para diversos
tipos de doenças, como câncer e diabete, o número de vítimas indiretas da
obesidade é ainda maior; devido a um aumento citado no estudo da Vigitel
mostrando o crescimento nos últimos 10 anos, esses dados são ainda mais
alarmantes.
Em um estudo realizado pela Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO, 2015), “as causas mais comuns de
morte relacionadas à obesidade são as doenças cardiovasculares, como o enfarte e
o acidente vascular cerebral (AVC)”.
Na obesidade, o tratamento e a prevenção devem ser voltados a ações
multifatoriais, como ambientais, biológicas, psicológicas e cognitivas. A criança
obesa ou com sobrepeso deve ser avaliada e monitorada nas mais distintas áreas,
como citado, além de ser amparada por políticas públicas que deem suporte tanto a
ela quanto aos professores de Educação Física a fim de desenvolver aulas de forma
quantitativa e qualitativa para que essas atividades venham a aumentar o gasto
energético dessas crianças e com isso amenizar possíveis agravos biológicos
(VILLARDI, 1999).
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Para Alves e Villardi (1999), as políticas públicas para a educação vêm sendo
discutidas ao longo da história. De acordo com esses autores, é oportuno assinalar
que a presença ou ausência da educação na Constituição Brasileira evidencia seu
menor ou maior grau de importância ao longo da história. Quando fazemos um
paralelo entre as políticas públicas educacionais e a Educação Física, vemos que a
Educação Física na atualidade tem uma estreita relação com a educação, pois a
partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 9.394/96,
ela é considerada um componente curricular inserido no contexto escolar (BRASIL,
1996).
De acordo com estudo realizado por Millimet, Tchernis, Husain (2010), as
escolas são locais pertinentes para serem implementadas as políticas de
intervenção da obesidade, pois apresentam cenários de contatos contínuos entre os
pesquisadores e as crianças. O presente estudo, porém, puderam ser verificadas
algumas desvantagens, como, por exemplo, a falta de eficácia nas intervenções e
ainda recursos escassos para essas políticas de intervenção no ambiente escolar.
Nesse sentido, torna-se impossível discutir as políticas educacionais para a
Educação Física sem antes fazer referência à educação, uma vez que o
desenvolvimento daquela (sob nosso ponto de vista) tem uma estreita relação com
esta.
Com isso surge a seguinte pergunta problema: existe relação entre fatores
biológicos, psicológicos e cognitivos, e casos de sobrepeso e obesidade em
escolares de 7 a 12 anos de idade no município de Cacoal/RO?

1.2 Justificativa

Muito se tem discutido sobre a mudança das políticas educacionais no Brasil;
uma dessas discussões é sobre a ampliação do ensino fundamental no país, de oito
para nove anos, e a nova Base Nacional Comum Curricular, cuja mudança provocou
inúmeros debates nas Ciências Educacionais, entre educadores e a sociedade em
geral (AZEVEDO e BETTI, 2014).
Em 2006, foi criada a Lei 11.274, que alterou a legislação anterior, após a qual
as crianças passaram a ingressar mais cedo no ensino fundamental, isto é, “...aos
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seis anos de idade, e a esse nível de ensino foi acrescido um ano, passando, então,
a ter a duração de nove anos...” (AZEVEDO e BETTI, 2014).
No que diz respeito às leis que regem a Educação Física no âmbito nacional
(BRASIL,1996):
§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática
facultativa ao aluno:
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II – maior de trinta anos de idade;
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar,
estiver obrigado à prática da educação física;
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V – (VETADO)
VI – que tenha prole.

Esse tema tem sido muito discutido mundialmente; suas diretrizes mais
recentes indicam fortemente que essas políticas têm caráter multifatorial, ou seja,
essa não é só uma questão de políticas no setor da saúde, mas também na
educação, cultura, comércio e mídia. Mais do que isso, essas políticas precisam
estar conectadas.
Para Azevedo e Betti (2014), os programas de prevenção à obesidade
tendem a focar demasiadamente no excesso de peso corporal e na responsabilidade
do indivíduo. Todavia, pode-se focar essa situação com um olhar do Sistema Único
de Saúde (SUS), por meio das diretrizes da Política Nacional de Humanização
(PNH), afirma que: a “culpa” e o “medo” não são bons aliados nesse tipo de
estratégia, e que é preciso tomar cuidado para que essas intervenções não gerem
outras doenças”.
Assim sendo, uma política para prevenção da obesidade precisa ser ampla e
integrada, não ser centrada no peso corporal, mas em comportamentos e sua
relação com o bem-estar e estilo de vida, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de
Obesidade (ABESO, 2012):

• Envolver aspectos alimentares de uma maneira não rígida, prática,
possível, sustentável, que evite reduzir os alimentos a nutrientes, e que
enfatize o prazer na alimentação como um aliado e não como um inimigo;
• Possibilitar o acesso aos alimentos de todos os grupos alimentares para
as pessoas de todas as classes sociais;
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• Trabalhar a atividade física de uma perspectiva além das academias de
ginástica, mas de uma maneira possível para todas as pessoas de todas as
classes sociais e tamanhos, centrada no prazer;
• Promover a imagem corporal de uma forma positiva, de maneira a aceitar
e respeitar a diversidade dos tipos de corpos existentes, não estimulando o
ódio ao corpo;
• Controlar as propagandas e comércio de alimentos industrializados,
medicamentos e produtos com alegações para controle/redução de peso.

1.3 Hipótese

H1: Existe correlação entre variáveis biológicas, psicológicas e cognitivas em
casos de sobrepeso e obesidade entre escolares de 7 a 12 anos de idade em
Cacoal/RO.
H2: Existe diferença significativa entre os grupos de escolares da zona urbana e
rural na comparação das variáveis biológicas, psicológicas e cognitivas em casos de
sobrepeso e obesidade.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre escolares de 7 a 12
anos de idade de escolas municipais de Cacoal (Rondônia) e analisar a relação
entre classificação nutricional nas variáveis biológicas, psicológicas e cognitivas.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Verificar o índice de massa corporal e circunferência de abdômen em

escolares de 7 a 12 anos no município de Cacoal-RO.
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•

Identificar as variáveis estresse infantil e imagem corporal nos

escolares de 7 a 12 anos no município de Cacoal-RO.
•

Quantificar o rendimento escolar através das notas de língua

portuguesa e matemática, dos escolares de 7 a 12 anos no município de
Cacoal-RO.
•

Verificar a maturação biológica em escolares de 7 a 12 anos no

município de Cacoal-RO.
•

Analisar a relação entre as variáveis biológicas, psicológicas, cognitivas

e nutricionais no município de Cacoal-RO.
•

Verificar se há diferença significativa entre os escolares da zona rural e

urbana nas variáveis pesquisadas.

1.5 Estrutura da Tese

O segundo capítulo explora a conceituação sobre desenvolvimento,
abordagem da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, obesidade, políticas
públicas e obesidade. O terceiro capítulo trata da metodologia da pesquisa. Já o
capítulo quatro trata dos resultados e discussão.

26

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Desenvolvimento Regional e Educação

Quando falamos em desenvolvimento regional, vários autores associam esse
desenvolvimento à globalização mundial, que é indiscutivelmente ligada a
transformações ambientais, tecnológicas, educacionais e econômicas (SANTOS,
2002; DOWBOR, 2006; FRANÇA, 2003).
Para Franzin (2017,p.26),
A concepção de “desenvolvimento” atravessa uma série de campos teóricos
e práticos que não se confundem entre si, como o da História, da Sociologia
e da Economia, mas é importante destacar desde já a especialização do
termo. Desenvolvimento, em princípio, é o que está em movimento, em
processo, genericamente. De forma específica, consiste em uma noção de
avanço e progresso, no sentido de atingir continuamente pontos de
superação de resultados, em uma cadeia de inter-relações e de forças
propulsoras. Assim, nem tudo que está em desenvolvimento enquanto
processo é desenvolvimento enquanto avanço das condições de
subsistência e melhoria de vida. Desenvolvimento Regional é, portanto, um
termo que está para além da expressão do que se produz ou se faz nas
rotinas cotidianas como ações em movimento nas rodas das vivências
coletivas.

Ainda para Franzin (2017, p.26),
“É importante antecipar também desde já que “desenvolvimento” não se
limita a lucratividade”. A expectativa de reduzir todo um conjunto de ações e
resultados aos objetivos da atividade econômica constrói ou alimenta a
ideologia do capitalismo alienado, em que fatores de sustentação ou de
risco são tomados como elementos insignificantes, tornando insignificante
também a própria condição humana.

Segundo Fischer (2004, p. 3),
desenvolvimento é um conceito, ou melhor, uma rede de conceitos que
podem estar diretamente associados, como atualmente, aos adjetivos ‘local,
integrado e sustentável’, que constroem a senha DLIS, como é conhecido o
processo no Brasil. Não é possível falar do desenvolvimento local sem
referência a conceitos como pobreza e exclusão, participação e
solidariedade, produção e competitividade, entre outros que se articulam e
reforçam mutuamente ou se opõem frontalmente.

27

A globalização depende diretamente do desenvolvimento local, qualidade de
vida e desenvolvimento econômico, como citado anteriormente. A importância do
desenvolvimento local já é citada em alguns estudos, onde o Programa Gestão
Pública e Cidadania, desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, tem
cerca de 7.500 experiências desse tipo cadastradas e estudadas, montando assim
um banco de dados, onde pode ser discutido de forma integral com várias instâncias
o impacto dessa globalização e desenvolvimento local (DOWBOR, 2006):
O Cepam, que estuda a administração local no Estado de São Paulo,
acompanha centenas de experiências. O Instituto de Administração
Municipal (IBAM) do Rio de Janeiro acompanha experiências no Brasil
inteiro, como é o caso de Instituto Pólis, da Fundação Banco do Brasil, que
promoveu a Rede de Tecnologias Sociais e assim por diante.

Para North (1977, p. 230),
... as regiões emergentes necessitam de capital externo e as empresas que
o concedem investem muito mais em indústrias de exportação do que em
empresas novas que poderiam gerar riscos quanto ao retorno esperado. Por
isso, é importante, segundo o mesmo autor, que haja uma ‘Base de
Exportação’, ou seja, um conjunto de produtos que possam ser exportados
com garantia de qualidade e lucro.

Para Franzin (2017, p.36), “defende uma teoria fundada em longo prazo que
considere questões sociais e políticas emergenciais, como melhoria dos transportes,
incremento tecnológico, competição, subsídios de governos e outros fatores”.
Soto (2003) considera que o Desenvolvimento Regional não deve ser
direcionado e restringido a poucas variáveis, o mesmo deve obedecer a uma
dinâmica de processos. Frazin (2017) cita que esse dinamismo deve ter
“interinfluências endógenos e exógenos” com outras variáveis, não apenas as de
natureza financeira.
Para o mesmo autor, as organizações empresariais e as estratégias de
gestão do desenvolvimento acrescentam-se aos processos de formação, as políticas
governamentais e a cultura local.
Quando fazemos relação entre globalização e desenvolvimento regional, é
interessante verificar que, quanto mais se potencializa a globalização, mais o ser
humano vai resgatando seu espaço, procura melhores condições para aprimorar sua
vida no seu ambiente e espaço. Dowbor (2006) cita que Naisbitt, um pesquisador
estadunidense, chegou a chamar esse processo de duas vias, de globalização e de
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localização, de “paradoxo global”. Na verdade, a nossa cidadania é exercida em
vários níveis; contudo, é válido lembrar que, no plano local, a participação pode se
expressar de forma mais concreta.
Uma variável dentro do desenvolvimento regional que não deve ser esquecida
é a educação, pois é citada como o fator indispensável de uma sociedade crítica e
desenvolvida (PIAGET, 1974).
A educação para o desenvolvimento regional pode ser vinculada diretamente
à ideia da necessidade de transformar as pessoas, para que se tornem
participativas, de forma ativa em suas iniciativas e, com isso, capazes de transformar
seu ambiente social e gerar uma dinâmica construtivista.
Dowbor (2006, p. 76) cita em um de seus estudos que, quando tentamos
promover iniciativas transformadoras, verifica-se que as pessoas (crianças e
adultos) “...desconhecem desde a origem do nome da sua própria rua até os
potenciais do subsolo da região onde se criam...”. Ainda, o mesmo autor afirma que,
para termos uma cidadania ativa, devemos ser cidadãos informados, o que começa
nos primeiros anos de vida (infância).
Com isso, não devemos utilizar a educação como trampolim para uma pessoa
escapar da sua região; devemos dar condições educacionais para que esse
conhecimento possa ajudá-la a desenvolver uma mutação de um ser que não
conhece para um ser conhecedor de sua origem e do ambiente em que está
inserida.
Autores como Wolf (1998), Spink & Clemente (1997), Dowbor (2006)
defendem a ideia de uma educação que insira, em suas ementas educacionais,
conceitos de compreensão da realidade local, espaços em que terá de organizar
parcerias com os diversos atores sociais que constroem a dinâmica local. Em
particular, as escolas, ou o sistema educacional local de forma geral, deverão
integrar-se com universidades locais ou regionais para elaborar um currículo que
interaja com tais realidades, ainda organizar parcerias com ONGs, que trabalham
com dados locais, conhecer as diferentes organizações comunitárias, interagir com
diversos setores de atividades públicas, buscar o apoio de instituições do sistema S,
como SEBRAE ou SENAC, e escolas de formação técnica e tecnológica, como os
Institutos Federais de Educação.
Outro fator importante associado ao desenvolvimento é o aspecto econômico,
que está ligado diretamente com a educação. Certos autores apresentam algumas
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teorias; podemos citar a teoria de desenvolvimento econômico de Joseph
Schumpeter, aqui mencionado por Possas (2009).
Para Martes (2010), o processo de desenvolvimento não é o simples fato de
crescimento da população e da riqueza, “...é uma perturbação do equilíbrio, que se
apresenta na esfera da vida industrial e comercial, e não nos anseios dos
consumidores de produtos finais...”.
Para Schumpeter (1982), o desenvolvimento “[...] surge das inovações da
atividade econômica, que não são originadas a partir das necessidades dos
consumidores [...]”. Apesar de serem importantes para a criação de novas
combinações, os gostos dos consumidores não criam inovações na atividade
econômica.
As mudanças nascem das novas combinações de matérias e forças que
serão utilizadas na vida diária das pessoas e, se necessário for, o produtor é quem
ensina os consumidores a quererem algo novo (COSTA, 2006).

Esse é um dos

elementos chave para o conceito de desenvolvimento para Schumpeter: as
inovações ou novas combinações. Além desse, temos o empreendimento e o acesso
ao crédito, que serão discutidos posteriormente.
Com a atenção ainda voltada para as novas combinações, Schumpeter
refere-se a elas como:
1. A introdução de um novo bem, ou uma nova qualidade de bem, que não
seja familiarizado pelos consumidores;
2. A introdução de um novo método de produção, algo que a indústria de
transformação ainda não tenha utilizado;
3. A abertura de um novo mercado, no país ou no exterior;
4. A conquista de nova fonte de oferta de matéria-prima, sendo ela já
existente ou tendo que ser criada;
5. A constituição de uma nova organização de qualquer indústria.

Souza (2003) cita em seu texto que um empresário schumpeteriano é
identificado pela sua função de tornar suas combinações as mais reais possíveis. De
acordo com esse conceito o empresário pode acumular outras funções, as quais não
precisam

ser,

necessariamente,

pelo

proprietário

do

estabelecimento

e,

diferentemente da visão tradicional, pode ser até mesmo um assalariado, basta que
seja um indivíduo que inove.
Para essa inovação, podemos recorrer a Guimarães (2010), que fala das
inovações tecnológicas, dizendo que o passo inicial rumo à capacitação tecnológica
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é sempre a aquisição de tecnologia em condições que permitam seu domínio e que
sirva de base para o início do processo subsequente de inovações.
Guimarães (2010, p.56),
A inadequação da abordagem de alguns analistas da política de C&T
colocam a disjuntiva entre adquirir ou produzir internamente a tecnologia
necessária, como se o objeto lógico da política tecnológica pudesse ser a
substituição de importação de tecnologia. Isso não faz sentido, por duas
razões: primeiro, diferentemente dos produtos industrializados, é menos
importante onde a tecnologia é produzida e muito mais quem a produz e,
segundo, as relações entre oferta e demanda aplicadas aos produtos não
servem para a tecnologia porque o tipo de interação entre produtor e
usuário condiciona não só a relação comercial entre eles como também a
natureza específica da utilização dada à tecnologia, sendo, por sua vez,
condicionadas pela capacitação do usuário. A visão ortodoxa de considerar
tecnologia como uma receita é, pelo menos, incompleta. Ela apenas fornece
a partida.

A capacidade real de usar tecnologia não é adquirível com ela. Em outras
palavras, faz muita diferença quem trabalha com a receita. Para Freeman (1984):
[...] Uma vez que estamos nos referindo à compra de tecnologia stricto
sensu, ou seja aquela que permite a capacitação tecnológica do comprador,
a única via normal de efetivação dessa compra são os contratos de
tecnologia que permitam o domínio da mesma (sic) e não imponham
restrições ao seu uso. Esse tipo de contrato nunca sofreu obstáculos no
Brasil, embora isso seja frequentemente apontado[...].

2.2 Políticas Públicas Educacionais e Educação Física

A definição de políticas públicas para Oliveira (2010) é:
[...] política pública como uma situação específica da política. A palavra
política vem de origem grega politikó, que exprime a condição de
participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da cidade,
a pólis. Já a palavra pública é de origem latina, publica, e significa povo, do
povo [...].

Barker (1978), em seu texto, diz que a política faz parte da vida do homem
desde o início de sua jornada em comunidade. Ainda, segundo ele, a partir da
Grécia antiga é que foi difundida essa “política”. Dessa maneira Barker (1978 p.35)
diz que:
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[...] a polis grega, assim como a civitas e a respublica dos romanos
evidenciam a ideia do Estado em seu aspecto de busca da democracia,
sendo esta entendida como necessária e fundamental para o
desenvolvimento do Estado. Sendo assim, compreende-se que a sociedade
grega foi de extrema importância para as discussões que permeiam um
Estado democrático; através do contexto filosófico iniciaram-se os primeiros
debates sobre este assunto [...].

A esse respeito, as cidades gregas passam a se constituir como elementos
fundamentais para a formação do homem grego: “[...] Para a mente grega, o Estado
tem o direito de existir autonomamente, e de se autogovernar; o papel do indivíduo é
o de contribuir para a sua existência” (BARKER, 1978, p. 35).
Arendt (2002) entende ser a política a liberdade mais elevada, sobre a
categoria e a política, que determinam as condições da existência que pode ser
observada no plano da condição da realidade humana. Nesse contexto, as políticas
devem ser analisadas em um contexto relacionado ao rumo das ações dos governos
democráticos e que podem constituir-se em programas relacionados ao mundo real.
As políticas públicas, por sua vez, são determinantes no plano da constituição
das cidades, permitem distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de
fato, faz. Ela envolve vários contextos e sujeitos relacionados ao poder público dos
governos, mas não necessariamente caracterizam as formas de poder. Nesse caso,
as políticas públicas tornam-se as atividades dos governos, que agem diretamente
ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos.
Para Souza (2003), existe uma discussão sobre o tema políticas públicas e
como elas vêm tomando uma dimensão muito grande, visto que o avanço das
condições democráticas em todos os cantos do mundo e a gama de arranjos
institucionais

de

governos

se

fizeram

necessários

para

desenvolver

a

“governabilidade”. Souza ainda define governabilidade como “as condições
adequadas para que os governos se mantenham estáveis”. Condições essas que
devem ser adequadas, em relação a atitudes governamentais, nas mais distintas
esferas, que irão caracterizar políticas públicas.
Quando transcendemos o conceito de políticas públicas para políticas
públicas educacionais, Oliveira (2010, p.102) define como:
[...] tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer com a educação. Isso
quer dizer que políticas educacionais são uma parcela mais específica do
tratamento da educação, que de uma forma mais global é aplicado às
questões escolares [...].
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A complexidade que permeia a educação, envolvendo a realidade das
diferentes instituições educativas, abre espaço para investigações na busca de
compreender o relacionamento estabelecido entre as políticas públicas e sua
aplicabilidade ao longo da história no âmbito da Educação Física.
Nesse sentido, essa seção versa sobre os aspectos históricos da Educação
Física abrangendo: a Pré-História e História Antiga, a Idade Média e o
Renascimento, a Sociedade Moderna e Contemporânea e a Educação Física no
Brasil.
Acredita-se que a compreensão do contexto histórico é relevante para discutir
e refletir a atual conjuntura em que se insere a Educação Física. Para subsidiar essa
seção foi utilizado um arcabouço teórico sustentado em Pinheiro, Freitas e Corso
(2004); Soares e Menezes (2010); entre outros.
Ao voltar no tempo, nos primórdios da humanidade, podemos dizer que a
atividade física fez parte da vida do ser humano relacionada à própria necessidade
de conservação da vida. E a normatização dessas atividades físicas visava atender
a propósitos militares, de defesa e de sobrevivência social (SILVA e BARBA, 2017).
É importante a existência de um ambiente específico para fazer educação,
ambiente esse chamado escola, que exerce um papel mais amplo que uma
educação dentro de quatro paredes. Ela exerce um papel de comunidade, onde
existe uma articulação interpessoal entre alunos, docentes, servidores, pais e
Estado. Com isso, quando se fala em políticas públicas educacionais, o termo é
referenciado a decisões governamentais no ambiente escolar, articulando um
ambiente de ensino-aprendizado (OLIVEIRA, 2010).
Sabe-se que as políticas públicas educacionais são um tema que está em
constante evolução, evolução essa que constantemente quebra paradigmas
educacionais. Alguns desses vêm buscando soluções para gerenciamento e
qualidade da educação, mediante parcerias sociais, que fazem a educação
acontecer no dia a dia de uma escola (FREITAS, 2000).
É importante que os docentes (educadores) se dediquem de forma técnica e
política, em prol de sua participação efetiva, na reorganização tanto administrativa
como na gestão escolar, pois, caso isso não ocorra, a rede pública de ensino
continuará, segundo Freitas (2000 p.47), “[...] com sua ilusória participação nos
processos decisórios [...]”.
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Essa gestão escolar citada por Freitas (2000) remete às várias esferas de
ensino, uma das quais, em particular, chama a atenção, que é a educação física no
contexto escolar.
Para Devide (2000), a Educação Física escolar deve promover a saúde dos
alunos, através de práticas esportivas, culturais e recreativas. As discussões da
relação entre educação física na escola e promoção da saúde são construídas
historicamente, quando a educação física era remetida apenas a esporte ou à
prática de exercícios. Hoje, porém, está vinculada diretamente à promoção da
saúde, por meio das práticas de exercícios e esporte. É válido verificar que houve
uma inversão em suas definições, onde antes o objeto principal era o esporte e a
prática de exercício físico, atualmente, a promoção da saúde é o foco principal, o
esporte e o exercício físico são os meios para os escolares desenvolverem essa
capacidade.
A saúde hoje não pode mais ser definida como ausência de doença apenas, e
sim um bem-estar físico mental e social, como definido pela Organização Mundial da
Saúde (2000), não pode ser considerada como uma ação estática, como sendo uma
ausência de doença, mas deve ser um aprendizado, deve ser uma tomada de
decisão e um conjunto de ações para otimizar o seu bem-estar.
Alguns autores, como Soares (1994), Bussmann (1995) e Anjos (1995),
mostram uma relação histórica na política pública de educação voltada à educação
física, em que educação física e saúde andam de mãos dadas dentro da escola.
Segundo Soares (1994), existem duas vertentes entre educação física escolar e
saúde: uma tem um posicionamento na promoção da saúde e a outra vertente
trabalha como preventiva aos problemas de saúde.
Conforme Devide (2000), para entender a relação da educação física com a
saúde, devemos perceber os benefícios orgânicos da aptidão física, esse conceito
não pode ser encarado de forma reducionista do conceito de saúde. Devem-se
levantar questões sociais e econômicas, bem como verificar as relações entre
sujeitos e grupos sociais, instituições econômicas, políticas e cultura.
Para o Ministério da Educação, as aulas de Educação Física devem discutir
as mudanças no comportamento corporal decorrentes do avanço tecnológico e
analisar seu impacto na vida do cidadão. Os alunos devem compreender essas
transformações, assim como analisar suas relações com o presente. Porém, para os
autores Freire et al, (1976); Rangel e Darido (2005), as aulas de educação física
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Escolar estão perdendo sua essência principal, a promoção da saúde, e focando em
aspectos apenas de prática desportiva, ou o jogar por jogar. Necessita-se de uma
discussão maior e práticas efetivas para que essas aulas voltem a promover e
desenvolver a saúde nos alunos.

2.2.1 Políticas públicas e o combate à obesidade em escolares

A obesidade infantil é uma doença que está acometendo quase todos os
países e quase todo mundo. Ela pode estar associada a fatores como genética,
sedentarismo e alimentação, o que cresce cada vez mais na maioria dos países por
conta da violência nas ruas, a vida atribulada das pessoas. O sedentarismo, na
maioria das vezes em cidades grandes, onde há elevada incidência de acidentes e
violência, é quando as crianças não frequentam as praças nem jardins públicos,
ficando trancadas em casa ou apartamento, em frente à televisão ou praticando
jogos virtuais no computador (PIMENTA, ROCHA e MARCONDES, 2015).
O sedentarismo é um dos principais fatores desencadeadores da obesidade.
Uma das consequências do aumento desse fator pode se dar pela violência social,
quando as crianças aumentam seu tempo dentro de casa, os pais não se sentem
seguros para deixar seus filhos em áreas abertas, dando-se, por consequência
direta, a diminuição das atividades físicas. Outro fator importante para a prevenção
da obesidade é a alimentação saudável, rica em nutrientes, que deve ser incluída
nos hábitos da criança desde a infância, para que ela pratique pelo decorrer de sua
vida (DOS SANTOS e SCHERER, 2012).
Para Pimenta, Rocha e Marcondes (2015):
“[...] nas instituições de ensino a alimentação deve ser exemplo do que é
correto e por isso é aconselhável que as mesmas (sic) tenham o
acompanhamento de um nutricionista para montar um cardápio adequado a
realidade da instituição e que seja considerado saudável, seja na
alimentação fornecida pela instituição ou as vendidas em suas cantinas. Se
a instituição não dispor (sic) de nutricionista que faça todo o
acompanhamento, é necessário que faça no mínimo consultoria com um
profissional da área.
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Quando se fala em alimentação saudável, podemos citar Brasil (2006),
conforme a Lei nº 8.681, de 13 de julho de 2006, que institui a alimentação saudável
nas cantinas escolares ou as fornecidas pela instituição.
Art. 3º O descumprimento desta lei acarretará as seguintes sanções
administrativas, por parte dos órgãos de Vigilância Sanitária:
I – advertência;
II – suspensão temporária das atividades;
III – interdição do estabelecimento.

Ao analisarmos essa lei e a realidade existente, em nossas escolas,
entendemos que há pouca fiscalização para a qualidade da alimentação, pois, se os
órgãos competentes fiscalizassem e cumprissem o que diz o artigo mencionado,
poderia haver uma alimentação adequada em todos os estabelecimentos de ensino,
o que contribuiria para a educação alimentar de qualidade nas escolas.
Ainda podemos dizer que, para que a alimentação das pessoas seja
saudável, é necessário que tenhamos hábitos saudáveis, os quais normalmente são
estimulados no ambiente familiar. Porém, são poucas as famílias que têm hábitos
alimentares saudáveis, devido às exigências de trabalho do cotidiano, influência da
mídia e até mesmo por maus hábitos trazidos desde a infância por seus pais,
através da cultura familiar (PIMENTA, ROCHA e MARCONDES, 2015).
Rossetti (2008 p.35) diz que:
[...] Para que essa realidade seja modificada, é necessário que os hábitos
sejam alterados ainda na infância, levando essas práticas saudáveis pelo
decorrer de suas vidas, passando quem sabe por gerações. Para que estes
sejam desenvolvidos de forma compensatória é necessário que haja a
educação alimentar nas escolas e que nelas sejam estabelecidas
estratégias pedagógicas adequadas que, além de propiciar aos alunos o
contato direto com uma realidade saudável, mostrem aos mesmos (sic) a
importância da construção desses hábitos e faça com que eles socializem
esse conhecimento e possa de alguma forma influenciar na melhoria da
qualidade de vida de outras pessoas [...].

Quando passamos a falar da atividade física na infância, voltamos ao estudo
de Rossetti (2008):
A importância da atividade física na infância, principalmente para crianças
com sobrepeso ou obesas, fica explícita na tese de doutorado da
fisioterapeuta Márcia Braz Rossetti, que realizou uma pesquisa com 45
crianças com sobrepeso ou obesidade que moram na região metropolitana
de Belo Horizonte – Minas Gerais. Todas elas foram avaliadas fisicamente e
passaram por uma bateria de exames sanguíneos e teste funcional. Dessas
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45 crianças, 27 participaram de 50 minutos de exercícios recreativos três
vezes por semana, durante doze semanas, com o acompanhamento da
professora, estudantes de fisioterapia, professor de educação física, e 18
receberam acompanhamento padrão (Médico Nutricional e Psicólogo.

Em apenas três meses, as crianças que participaram das atividades
recreativas monitoradas tiveram queda de 1% no IMC (Índice de Massa Corporal),
redução de 18% do colesterol total, melhora de 15% na capacidade funcional
aeróbica (nível de condicionamento físico) e queda de 25% nos níveis de proteína Creativa, fator de risco que favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(ROSSETTI, 2008).
Com os resultados obtidos na pesquisa conduzida por Rossetti, podemos
compreender a importância das atividades físicas não apenas para a diminuição da
obesidade, mas também para a melhoria na qualidade de vida da criança,
observando a queda significativa de fatores que favorecem o desenvolvimento de
doenças vasculares (ROSSETTI,2008).
Nolasco (2007) diz que:
[...] Podemos observar que as Políticas Públicas brasileiras de intervenção
na obesidade infantil estão pautando suas ações na prevenção da doença e
estímulo a uma vida futura mais saudável, respaldando-se em ações de
educação, orientação e estímulo à atividade física e alimentação saudável.
O Brasil baseia suas alternativas no enfrentamento da obesidade em
formulações de ações que visam à prevenção e ao tratamento. Estudos
apontam um considerável esforço nas ações que almejam conter os
avanços da obesidade. Com relação às políticas públicas da saúde do
governo brasileiro, verifica-se que as intervenções buscavam atender
situações imediatas e específicas, especialmente as que poderiam afetar
aspectos econômicos ou sociais [...].

Pimenta, Rocha e Marcondes (2015) falam de políticas públicas como
intervenção na obesidade infantil onde essas políticas não devem ser pautadas
apenas na perspectiva da saúde, mas sim na interdisciplinaridade das abordagens.
Os mesmos autores ainda defendem a importância de um tratamento de caráter
intersetorial de forma a abranger o máximo de setores do serviço público. Dessa
forma, o diálogo relacionado ao caráter intersetorial das políticas públicas torna-se
uma questão urgente na atualidade como forma de alcance de maiores e melhores
resultados.
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Com isso, reforça-se a busca por políticas de promoção da saúde, prevenção
e controle das doenças de forma mais ampla, integrada e conectada aos mais
diversos setores da sociedade (PIMENTA, ROCHA e MARCONDES, 2015).
Na obesidade infantil, é justo incentivar a luta pela promoção de condições de
vida saudáveis e mais justas aos portadores de obesidade. Isso significa
proporcionar acesso a programas de atendimento médico, nutricional, psicológico e
social que reflitam as peculiaridades de quem sofre de obesidade, dando assim uma
atenção mais focada nas instituições escolares e controle maior na alimentação, em
geral (FARIAS, 2005).
Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Pediatria (2008), em um artigo
intitulado “Obesidade na infância e adolescência”, cita que passos importantes foram
dados recentemente em direção ao conjunto de ações intersetoriais, especialmente
no que se refere aos padrões saudáveis de alimentação e nutrição numa perspectiva
universal, em que podemos destacar: 1) a incorporação de metas nacionais para
minimizar a obesidade no Plano Nacional de Saúde; 2) o assentimento de diretrizes
nacionais para a alimentação saudável; 3) o repasse de recursos federais para o
financiamento de ações específicas de promoção de alimentação saudável e de
atividade física nos municípios; e 4) a resolução da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), que normaliza a publicidade de gêneros alimentícios não
saudáveis.
Para Pimenta, Rocha e Marcondes (2015 p.143),
Geralmente os gestores públicos responsáveis pelo tratamento da
obesidade infantil realizam uma ação preventiva por meio de campanhas
midiáticas, distribuição de cartilhas nas escolas públicas, nos postos de
saúde, e regulamentação de leis relacionadas ao controle alimentar. No
entanto, tais ações estatais poderiam ser mais eficazes, e nessa direção
defende-se que deveriam ser instituídas políticas públicas e privadas
destinadas à prevenção, ao controle e ao tratamento da obesidade
considerando todas as faixas etárias no país. Em algumas outras nações,
estão sendo adotadas políticas de prevenção em crianças e jovens, por
meio das instituições de ensino, centros poliesportivos, praças e parques.

Ainda os mesmos autores defendem a necessidade de um aprofundamento
teórico dessa questão, pois a preocupação com os reflexos da obesidade na classe
menos favorecida implica na implementação de políticas públicas de prevenção e de
controle da doença que sejam mais eficazes para essa camada da população.
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Uma política pública deve considerar alguns aspectos; a primeira diz respeito
às desigualdades sociais e à busca por qualidade de vida de uma população. A
segunda ressalta que essas políticas devem realizar ações robustas e inovadoras
para orientar e prevenir a população com relação aos fatores de risco relativos ao
modo de viver contemporâneo (BRASIL, 2006).
Para Pimenta, Rocha e Marcondes (2015, p.141),
Relacionar a obesidade infantil à pobreza, por exemplo, principalmente à
pobreza vivenciada pelas famílias incluídas em programas sociais de
transferência de renda, como o caso do Programa Bolsa Família, Renda
Cidadã, Renda Mínima, aparentemente pode evidenciar uma contradição.
Entretanto, uma análise que seja capaz de levar o estudioso a compreender
que capitalismo amplia seus interesses financeiros e especulativos sem
limites que o regulamentem, tendo total liberdade de ação, pode contribuir
para ampliar o nível de apreensão e entendimento da conjuntura
contemporânea e auxiliar a desvendar as aparentes contradições presentes
na sociedade. Alguns estudiosos do assunto acreditam que um caminho
promissor para enfrentamento da obesidade, por parte das mulheres em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, seria a intersetorialidade das
políticas públicas que focassem principalmente o trabalho, a renda, a
educação, a saúde, a igualdade, e em especial das políticas que
possibilitassem melhor remuneração e igualdade de gênero nas relações
profissionais.

Os mesmos autores dizem que há contraposições a essa temática. Outros
especialistas defendem que as estratégias de elevação da renda podem não surtir o
efeito esperado no sentido de que a renda pode ser destinada a outras despesas
familiares.
Em 2007, por meio do Decreto Presidencial nº 6.286/2007, o governo lançou
o Plano de Saúde Escolar (PSE), o qual é parte de um conjunto de ações
específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que tem como um
de seus objetivos promover a saúde de crianças e adolescentes no âmbito escolar
na tentativa de identificar quais as relações da saúde com o quadro da obesidade
(BRASIL, 2007).
Em seu artigo, Pimenta, Rocha e Marcondes (2015) citam que a Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), instituída pela Portaria nº 710/1999,
origina-se dos esforços da Organização Mundial da Saúde no sentido de conter os
avanços de doenças causadas por má alimentação e nutrição. Essa política adotou
como fundamentos a compreensão da alimentação saudável considerada um direito
humano, além da necessidade de articular e buscar a garantia da segurança
alimentar e nutricional.
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Ainda:
A PNAN em sua versão atualizada é orientada pelos princípios norteadores
do SUS, quais sejam, a universalidade, a integralidade e a equidade,
acrescidos de princípios próprios, como: 1) Alimentação como elemento de
humanização das práticas de saúde; 2) O respeito à diversidade e à cultura
alimentar; 3) O fortalecimento da autonomia dos indivíduos; 4) A
determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da
alimentação e nutrição; e 5) A segurança alimentar e nutricional com
soberania. A PNAN possui ainda seis diretrizes direta e indiretamente
ligadas à obesidade, sendo elas: 1) Estímulo às ações intersetoriais com
vistas ao acesso universal aos alimentos; 2) Garantia da segurança e da
qualidade dos alimentos e da prestação de serviços nesse contexto; 3)
Monitoramento da situação alimentar e nutricional; 4) Promoção de práticas
alimentares e estilo de vida saudáveis; 5) Prevenção e controle dos
distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; 6)
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.

No que se refere às ações contra a obesidade no Brasil, Pimenta, Rocha e
Marcondes (2015) ressaltam que:
[...] como de grande importância a implementação de medidas e ações,
como o aumento de intervenções no âmbito das políticas de saúde que
tratem da educação nutricional; a ampliação de infraestrutura específica
para desenvolvimento de práticas recreativas e de atividade física; a
promulgação de legislação apropriada para rotulagem e mídia; e, por fim, a
participação compartilhada da área de saúde com as demais políticas
públicas de educação, assistência social e de esportes [...].

Diante disso, descrevem-se algumas das ações governamentais e da
sociedade civil que buscam intervir com o propósito de conter os avanços da
obesidade infantil no Brasil que tiveram repercussão social, conforme quadro 1.
Quadro 1 – Ações contra a obesidade no Brasil
Cidade
São Paulo

São Paulo

São Paulo

Ação
Foi Protocolado em 2003 na Justiça um processo inédito
no país contra dois grandes fabricantes de refrigerantes. A
ação pede que as indústrias incluam advertências nas suas
embalagens sobre os riscos que o consumo excessivo do
produto pode ocasionar à saúde, levando à obesidade.
Em 2003 foi proibida a veiculação de publicidade durante a
programação infantil na televisão e em publicações
dirigidas às crianças. Além disso, no mesmo ano pediu-se
também o fim das promoções e brindes associados às
bebidas e voltados para os pequenos.
Não há legislação que regule alimentos nas escolas, porém
existem programas de melhoria da merenda há quatro
anos devido aumento de peso dos alunos.

Órgão
Ministério Público
de São Paulo

Promotoria
Justiça
Consumidor

da
do

Escolas Públicas e
Particulares
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Continuação do quadro 1
Rio de Janeiro

Florianópolis

Primeiro foi decretado que os alimentos fabricados e
vendidos no município deverão trazer no rótulo a
especificação das quantidades de gordura “trans” por
porção de alimento. Segundo, obrigou-se por decreto que
as redes de fastfood deveriam fixar tabelas visíveis com a
quantidade de calorias e de nutrientes dos seus lanches ao
lado dos valores recomendados mundialmente. E, terceiro,
proibiu-se a propagada e a venda, nas cantinas das
escolas municipais, de balas, chicletes, salgadinhos e
refrigerantes, entre outros produtos.
Em 2001, foram vetadas guloseimas (pipocas) nas cantinas
dos colégios.

Prefeitura

Prefeitura

Fonte: Pimenta, Rocha e Marcondes (2015).

2.3 Perfil do Estado de Rondônia

O estado de Rondônia completou, na condição de Estado, 36 anos em 2017.
Com a Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981, deu-se sua criação
(BRASIL, 1981).
O Estado de hoje, porém, já existia como Território Federal do Guaporé desde
1943, originado da divisão de áreas do Amazonas e Mato Grosso, conforme o
Decreto-Lei 5.812 (BRASIL, 1943); depois, por força da Lei 2.731 (BRASIL, 1956),
seu nome foi alterado para Território Federal de Rondônia.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(BRASIL, 2015), o estado de Rondônia possui:
[...] 237.765,376 km2 de superfície territorial, o que corresponde a
aproximadamente 2,79% da extensão do Brasil (13º maior estado). No
Norte, ocupa o 4º lugar no ranking de dimensões, com cerca de 6,16% da
região. Faz parte da Amazônia legal e divisa com Bolívia, Acre, Amazonas e
Mato Grosso [...].

Quando analisamos suas fronteiras, essas divisas e limites continuam sendo
aquelas estabelecidas para o Território Federal do Guaporé no Decreto-Lei 5.812
(BRASIL, 1943), visto que a Lei Complementar 41 (BRASIL, 1981) manteve, no
artigo 1º, os então “atuais limites e confrontações” para a criação do Estado:
- a Noroeste, pelo rio Ituxi até à sua foz no rio Purus e por este descendo
até à foz do rio Mucuim;
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- a Nordeste, Leste e Sueste (sic), o rio Curuim, da sua foz no rio Purus
até o paralelo que passa pela nascente do igarapé Cuniã, continua pelo
referido paralelo até alcançar a cabeceira do igarapé euniã, descendo
por este até a sua confluência com o rio Madeira, e por êste abaixo até à
foz do rio Gi-Paranã (ou Machado) subindo até à foz do rio
Comemoração ou Floriano prossegue subindo por este até à sua
nascente, daí segue pelo divisor de águas do planalto de Vilhena,
contornando-o até à nascente do rio Cabixi e descendo pelo mesmo até
à foz no rio Guaporé;
- ao Sul, Sudoeste e Oeste pelos limites com a República da Bolívia,
desde a confluência do rio Cabixi no rio Guaporé, até o limite entre o
Território do Acre e o Estado do Amazonas, por cuja linha limítrofe
continua até encontrar a margem direita do rio Ituxi, ou Iquiri.

O estado foi dividido em 52 municípios, como podemos observar na figura 2,
a seguir. Para o IBGE (BRASIL, 2015), foi realizado um censo em 2010, quando foi
levantado um total de 1.562.409 habitantes, com estimativa de 1.748.531 para 2014.
Figura 2 – Municípios de Rondônia

Fonte: Fiero (2003, p. 18).
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O Estado é dividido em duas mesorregiões: a Madeira-Guaporé e a Leste
Rondoniense. Segundo o IBGE (BRASIL, 1990, p. 8),
entende-se por mesorregião uma área individualizada em uma Unidade da
Federação que apresenta formas de organização do espaço geográfico
definidas pelas seguintes dimensões: o processo social como determinante,
o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares
como elemento da articulação espacial.

O estado de Rondônia apresenta uma concepção de espaço com relações
interativas, quando analisado em um cenário em que suas identidades são
localizadas em processos produtivos, além de algumas outras formas de
desenvolvimento. A figura 3 identifica essas áreas com suas subdivisões em
microrregiões.
Figura 3 – Microrregiões de Rondônia

Fonte: Via Rural, (2016).

Quando analisamos as densidades das microrregiões, Frazin (2017) verifica
que a mais densa é a 4, com 12,61 pessoas por quilômetro quadrado, mas por
tamanho de área fica em terceiro lugar, com 10,56% da dimensão do Estado. Já a
Microrregião 6, com 10,09 hab/km2 e 10,32% de representação geográfica. Por fim,
a menos densa é a Microrregião 2, com 1,99 hab/km 2 e 17,17% de toda a dimensão
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territorial de Rondônia, ocupando o segundo lugar em tamanho. A Microrregião 8,
com 3,75 hab/km2.
Na figura 4, podemos analisar as tipografias das microrregiões do estado de
Rondônia, onde verificamos que essas organizações referenciais são de grande
utilidade para a implantação de políticas nacionais de desenvolvimento regional,
conforme indicações nos documentos da PNDR, do Ministério da Integração
Nacional (MI) (BRASIL, 2005).

Figura 4 – Tipologias das microrregiões na PNDR

Fonte: MI (BRASIL, 2012).

De acordo com o relatório da CNDR (BRASIL, 2012, p. 77), é necessário “[...]
definir políticas de incorporação das áreas de baixo dinamismo ou estagnadas ao
processo de desenvolvimento regional”. Pode-se extrapolar o mesmo documento
(BRASIL, 2012, p. 77),
[...] é inserir a busca de uma rede de cidades mais equilibrada e o apoio a
cidades polos como componentes estratégicos das políticas de
desenvolvimento regional, tendo como focos as políticas que contribuam
para o transbordamento do dinamismo das cidades polos consolidadas para
o seu entorno e o fortalecimento de novos polos e subpolos que possam,
em conjunto, ancorar o movimento de fortalecimento e interiorização do
desenvolvimento nos espaços menos desenvolvidos.
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2.3.1 Indicadores educacionais

Quando analisamos o Índice de Desenvolvimento Humano por Município
(IDHM) de Rondônia, podemos verificar que tem uma evolução de 0,407 para 0,690
entre 1991 e 2010, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).
Ainda, em 2010, o índice da educação (0,577) é o menos expressivo dos três
componentes, que incluem também longevidade (0,800) e renda (0,712).
Frazin (2017, p. 58), mostra que:
a LDB, Brasil (1996) Lei Federal 9.394 artigo 4º, inciso I, apenas um terço
da população do estado estava estudando em 2012; as melhores taxas
correspondiam aos níveis considerados como gratuitos e, quando
verificamos as três esferas educacionais (educação infantil, fundamental e
superior), vemos que na Educação Infantil ― gratuita, mas não obrigatória à
população ― 7,30% dentre 9,95% do grupo não estudava. Para as faixas
que se referem mais propriamente ao Ensino Fundamental, de 6 a 14 anos,
menos de 1% apenas não estudava; na faixa das formações com matrícula
líquida no nível médio, a diferença entre estudantes e não estudantes era
também baixa, de 1,21%. No ensino superior, a proporção era de 9,72% de
não estudantes diante de 3,78% de estudantes, dentro de uma faixa etária
com baixas distorções entre idade e série (18 a 24 anos).

Quando analisamos a distribuição nos anos de 2009 a 2015, podemos ver
que no ano de 2015 houve uma diminuição nas matrículas no ensino médio. Em
números no ensino pré-escolar: 48.120 escolares; no ensino fundamental: 64.820
escolares; e no ensino médio: 276.904 escolares, como podemos ver no gráfico 1:
Gráfico 1 – Distribuição de matrículas entre as redes públicas e particulares
em Rondônia (de 2009 a 2015)

Fonte: IBGE (BRASIL, 2015).
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Podemos analisar que, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2014), em relação ao país,
“[...] a taxa de escolarização bruta no ensino superior era de 28,7%; a líquida
ajustada (que compreende os estudantes em curso e os já formados em idade
regular), de 18,8%; e a líquida (somando apenas estudantes em idade regular), de
15,1% [...]”.
Quando analisamos o Norte, os valores eram, respectivamente, 22,4%, 13,0%
e 11,2%, conforme a tabela 1.
Tabela 1 – Taxa de escolarização na educação superior, por região geográfica
(2012, em %)
Taxa de Escolarização

Brasil/Região
Geográfica

Bruta

Líquida Ajustada

Líquida

Brasil

28,7%

18,8%

15,1%

Nordeste

24,5%

12,9%

10,8%

Norte

22,4%

13,0%

11,2%

Sudeste

30,9%

21,1%

16,6%

Sul

34,5%

25,0%

19,8%

Centro-Oeste

35,3%

24,3%

19,2%

Fonte: Inep (BRASIL, 2014)/citado por Frazin (2017).

2.4 Perfil do Município de Cacoal

De acordo com o IBGE (2015), o município de Cacoal surgiu com a criação da
Lei nº 6.448, de 11.10.1977, cuja área geográfica é de 3.792,95 km² (2015) e
distância rodoviária da capital de 476 km. Sua população estimada é de 87.877
habitantes e sua economia em grande parte é destinada à pecuária e ao café. Na
figura 5 que segue abaixo, pode ser observado a localização regional do município
de Cacoal.
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Figura 5 – Mapa da localização regional do município de Cacoal

Fonte: IBGE (2015).

Os indícios da história de Cacoal apontam que seu começo se deu com a
chegada da linha telegráfica na região, aberta pelo marechal Cândido Mariano da
Silva Rondon, no ano de 1909. Um dos postos telegráficos foi instalado onde
atualmente está o município de Pimenta Bueno, sendo necessária a contratação de
homens para trabalhar como guarda-fios (CACOAL/RO, 2017).
Em torno de 1920, chega à região para trabalhar como guarda-fios o
paraibano Anísio Serrão de Carvalho, e com isso:
[...] Este, membro da comissão de Rondon, adquiriu a área de terra às
margens do igarapé Pirarara, e se fixou no local, denominando-o de Cacoal.
Porém, o povoamento de Cacoal só teve início na década de 1970, com a
chegada de vários imigrantes das regiões Sul e Sudeste do país, dando
origem ao povoado conhecido como Nova Cassilândia. Nessa mesma
época, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
implantou o Projeto Integrado de Colonização, para orientar a sua
ocupação, coordenando a distribuição de lotes e o assentamento dos
colonos.

Em 1972, segundo Biszntok (2003, p. 7),
[...] em 1975 foi organizada a Primeira Igreja Batista de Cacoal; porém, a
primeira Igreja a se instalar na ainda vila de Cacoal foi a Igreja Católica,
pela congregação Comboniana cuja diocese se fixou na então Vila de JiParaná, a aproximadamente 100 km. Antes mesmo da emancipação política
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de Cacoal. E assim ficou até 26 de novembro de 1977, quando foi elevado a
município. A partir de 1979 o governo do Território Federal de Rondônia
elaborou o plano de orientação urbano de Cacoal [...].

No quadro 2 é apresentado o perfil do município de Cacoal, estruturado nas
variáveis dimensões geográficas, população (fracionada em geral e especificidades),
economia e indicadores.
Quadro 2 – Perfil do Município de Cacoal
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Continuação do quadro 2

Fonte: Rondônia (2017).

2.5 Obesidade Infantil

Ferrannini e Solini (2012) dizem que, durante uma avaliação da obesidade,
após o diagnóstico inicial é fundamental estudar as causas que levam ao excesso de
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peso corporal em gordura, investigando possíveis morbidades associadas à
obesidade. A etiologia da obesidade é profundamente complexa e multicausal, e as
avaliações devem verificar associações, interações e relações de genes, ambientes,
estilos de vida e variáveis psicológicas.
Para Gallwitz et al (2012), o ambiente moderno pode contribuir e muito para o
desenvolvimento da obesidade, pois, segundo o autor, vem ocorrendo uma
diminuição dos níveis de atividade física e aumento da ingestão calórica,
combinação essa com determinantes ambientais muito fortes.
A maior taxa de aumento da obesidade, segundo estudo realizado por Gong
et al (2014), vem ocorrendo em populações com maior grau de pobreza e menor
nível educacional. De acordo com seu estudo, está havendo uma inversão perigosa,
há cerca de 20 anos a população mais pobre sofria pela fome e desnutrição. Isso
pode ser explicado pela associação da maior palatabilidade e pelo baixo custo de
alimentos de grande densidade energética.
Podemos dizer que esse aumento da ingestão alimentar se deve também ser
associado a mudanças sociocomportamentais de nossa população, além da
diminuição dos números de refeições realizadas em casa, aumento significativo da
alimentação em redes de comidas rápidas (fast-food) e por fim o aumento do
tamanho das porções dos alimentos (GRANDY et al, 2014).
A obesidade aparece descrita como manifestação em 24 doenças
mendelianas (hereditárias), além de nove tipos de doenças monogênicas não
mendelianas, as quais causam obesidade precoce na infância, como é descrito nas
tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Resumo de algumas das doenças monogênicas associadas à
obesidade precoce
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Continuação da tabela 2

Fonte: Abeso, (2016).

Tabela 3 – Resumo de algumas das síndromes mendelianas associadas à
obesidade precoce
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Continuação da tabela 3

Fonte: Abeso, (2016).

Estudos de Romanholo et al (2016), Mechanick et al (2010) e Abeso (2016)
têm alertado para o aumento da obesidade em crianças, apontando para a
possibilidade de crianças obesas virem a se tornar adultos obesos. A obesidade
infantil vem crescendo de forma desordenada no mundo; com isso, é inevitável falar
sobre esse assunto.
No tratamento do paciente obeso de uma forma geral, primeiramente é
necessário ser reconhecido o estado do peso corporal e este ser aceito pelo
paciente. É importante haver uma interação entre o paciente e os especialistas das
áreas de saúde; neste estudo da obesidade em escolares, o contato mais próximo é
o professor de Educação Física. Esse profissional irá verificar se realmente há
excesso de peso e se realmente o paciente precisa ter um aprofundamento em sua
avaliação (MECHANICK et al, 2010).
Para Romanholo et al (2012), a obesidade tem aumentado de forma
alarmante em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na década de 1990, um
em cada cinco adolescentes estadunidenses tinha peso excessivo entre 1988 e
1991, mostrando um aumento de 40% na prevalência para essa faixa etária (US.
DEPARTAMENT OF HERT AND HUMAN SERVICES apud GATTI, 2005).
Para a Abeso (2018), em um estudo realizado pela OMS através de uma
projeção a nível mundial, aponta que a obesidade é um dos maiores problemas de
saúde pública no mundo, nesse estudo verificou que em 2025, cerca de 2,3 bilhões
de adultos poderão estar com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos.
A Abeso faz um alerta em relação ao número de crianças com sobrepeso e
obesidade; segundo suas projeções, no mundo poderia chegar a 75 milhões de
indivíduos, caso nada seja feito. Já, no Brasil, os valores da obesidade vêm
crescendo cada vez mais na população de uma forma geral. Alguns levantamentos
realizados pelas instituições de pesquisas, como Vigitel e Abeso, apontam que mais
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de 50% da população estará acima do peso nos próximos 20 anos; entre crianças,
estaria em torno de 15%. No último levantamento oficial, feito pelo IBGE entre
2008/2009, já se percebia o movimento crescente da obesidade (ABESO, 2018).
Resultados do Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular
Diseases (Monica) entre os anos de 1993-1996 apresentaram um aumento na
prevalência de obesidade entre 10% e 40% na maioria dos países da Europa. Esse
trabalho ainda mostrou que o maior aumento foi no Reino Unido, mais precisamente
na Inglaterra, onde a prevalência duplicou. O estudo concluiu que esse aumento
veio associado à má alimentação e ao aumento no sedentarismo (OMS, 2010).
Avaliações

passadas

trouxeram

informações

sobre

obesidade

em

adolescentes que variam de 8% a 20% em diferentes locais geográficos. Dados
sobre prevalência de sobrepeso e obesidade na adolescência eram escassos; hoje
podemos citar alguns estudos clássicos, como os de Del Vecchio et al (2014), Malta
et al (2014), Silva et al (2015), e estudos limitados ao estado de Rondônia, de
Romanholo et al (2008), (2014).
Análises relevam aumento nos casos de obesidade no Brasil, tanto em
crianças como em adolescentes e adultos (DEL VECCHIO et al, 2014; SILVA et al,
2015). Atualmente, segundo Barbosa (2004), a oferta de alimentos tornou-se
praticamente constante em qualquer época do ano. Com isso as empresas usam de
marketing bem elaborado, visuais muito atraentes e ricos em gorduras e energias.
Outro fator que deve ser levado em conta é a oferta demasiada de alimentos
industrializados ocorrida nos últimos anos, Romanholo et al (2008) citam que houve
uma convergência para uma dieta rica em gorduras de origem animal, açúcares
refinados e alimentos industrializados e com poucos carboidratos complexos e fibras
alimentares.
Segundo Fleck e Kraemer (1999), houve um declínio progressivo da atividade
física dos indivíduos, principalmente das crianças; com a evolução da ciência há
cada vez mais aparelhos que poupam energia e ainda na forma de diversão, por
exemplo, videogames, computadores, controles remotos, vidros elétricos dos carros
(ROMANHOLO et al, 2008).
Um estudo realizado por Oliveira e Fisberg (2003) mostra que as crianças
gastam 2/3 do seu dia com jogos eletrônico e metade do seu dia na frente da
televisão. Estudo mais recente, realizado por Tibana et al (2012), aponta que com
esse sedentarismo pode ocorrer um desenvolvimento de uma geração acostumada
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com a facilidade do mínimo esforço. Essa combinação de hábitos alimentares
errados, indivíduos predispostos geneticamente à obesidade e ao sedentarismo
contribui muito para o aumento da obesidade no mundo (DIAS et al, 2014).
O sedentarismo pode ser potencializado pela vida em grandes centros, onde
há poucos espaços para prática espontânea de atividade física e, ainda mais, a falta
de segurança pública que assola o país. Assim, cada vez mais as crianças e adultos
passam o maior tempo possível dentro de casa à procura de maior segurança
(CAVAZZOTTO et al, 2014).
Oliveira e Fisberg (2003) analisaram a obesidade infantil e chegaram à
conclusão de que essa variável foi inversamente relacionada à prática de atividade
física sistemática, com a presença de televisão, computador e videogame nas
residências, além do baixo consumo de verduras. Essas relações confirmam a
grande influência do meio ambiente sobre o desenvolvimento do excesso de peso
em nosso meio.
Os mesmos autores mostraram ainda que, pelo fato de a criança estudar em
escola privada e ser unigênita, isso acaba por favorecer na determinação do ganho
excessivo de peso, demonstrando a influência do fator socioeconômico e do
microambiente familiar.
Até a década de 1990, acreditou-se que era obeso somente quem comia
demais, pois a dificuldade em estabelecer um controle de saciedade é um dos
fatores de risco para desenvolver a obesidade, seja na infância, seja na idade
adulta, mas nem sempre o problema é comer demais (VIUNISKI, 2000). Recentes
pesquisas confirmam que algumas crianças obesas realmente podem comer menos
que seus colegas magros. A diferença é que os magrinhos têm taxas metabólicas
mais altas, ou seja, queimam mais calorias. Algumas crianças queimam mais
calorias que outras, porque existem variações na secreção de substâncias e
hormônios responsáveis pela regulação do processo de queima de gordura
(VAISMAN e ZAJDENVERG, 1994).
Segundo Zhang et al (1994):
Além da queda no metabolismo que uma dieta mal orientada pode causar,
existem condições, herdadas ou adquiridas, que nos levam a ter uma taxa
metabólica mais lenta. Crianças com tendência para apresentar, logo no
início da infância, o que chamamos de hiperplasia de tecido adiposo. Isso é
um aumento exagerado no número de células de gordura. Essas crianças
podem chegar à idade adulta com 50 bilhões de células gordurosas extras.
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Em 2014, a Vigitel, junto com o Ministério da Saúde, publicou os dados de
uma pesquisa feita em todas as capitais do Brasil mais o Distrito Federal, sobre a
distribuição da obesidade, como podemos ver no quadro 3:
Quadro 3 – Ranking de sobrepeso nas capitais mais o Distrito Federal

Fonte: Brasil/Vigitel, (2014).

De acordo com dados obtidos da Abeso (2018), nas idades entre 10 e 19
anos, o excesso de peso atinge 17,45% da população; comparado à região Sul os
valores atingem 24,6% e região Sudeste 22,6%.

2.5.1 Fisiologia da obesidade

Os fatores genéticos e biológicos determinantes da obesidade estão
estreitamente interligados. Com descoberta da leptina em 1994, a compreensão da
regulação da energia, do apetite e a adiposidade explodiu e o campo tornou-se cada
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vez mais complexo. Evidências contínuas implicam outros fatores, desde micróbios
intestinais até estresse psicológico (SKELTON et al, 2011).
Em termos mais simples, o controle neuroendócrino do peso é um equilíbrio
entre controle do peso corporal em longo prazo, consumo total de energia e gasto de
energia. Esse equilíbrio também pode ser mais bem compreendido quando dividido
entre o sistema nervoso central (principalmente o cérebro) e o corpo (principalmente
o trato gastrointestinal e tecido adiposo) (BÄCKHED, 2009).
Nesse equilíbrio citado, podemos discorrer um pouco mais sobre o controle
do peso corporal, que em curto prazo diz respeito principalmente ao controle da
ingestão de energia (BÄCKHED, 2009).
Skelton et al (2011, p.122) dizem que:
[...] início da refeição na criança é influenciado principalmente por estímulos
ambientais, como alimentação, emoções, horário do dia e familiares. No
entanto, uma vez que o hábito começa, os fatores neuroendócrinos
exercem influência significativa, afetando assim o tamanho da refeição, a
quantidade de energia ingerida e quando a refeição é terminada.

Para esses mesmos autores (2011), o corpo libera alguns sinais em resposta
a nutrientes ingeridos ou circulantes coordenando a digestão e a absorção de
nutrientes e sentimentos de saciedade. Esses sinais, como aqueles iniciados pela
grelina (hormônio responsável por estumular o apetite), atuam para estimular o
apetite, funcionando da seguinte forma: aumentando antes de uma refeição e
diminuindo depois que a refeição é encerrada.
Em indivíduos que sofrem com a obesidade, os níveis séricos de grelina estão
diminuídos; porém, não é aceitável que contribuam significativamente para o status
individual de obesidade. No entanto, o hormônio grelina tende a aumentar durante a
perda de peso induzida pela dieta, o que pode explicar o aumento dos níveis de
fome com a dieta (AGUIAR e MANINI, 2013).
Quando falamos nos hormônios, o próprio tecido adiposo, formado pelo
excesso de gordura, pode produzir a leptina. A leptina é um hormônio responsável
por iniciar uma cascata de sinalizações celulares no cérebro que controla o apetite e
faz com que a pessoa pare de comer. Sintetizando, ela desencadeia um “efeito
dominó” de comunicação entre neurônios. O tecido adiposo, porém, é responsável
por produzir também proteínas inflamatórias que estão diretamente ligadas à
interferência na sinalização celular, com isso interrompendo esse efeito dominó e
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impedindo que o sinal chegue ao seu destino corretamente. Por fim, quanto mais
acima do peso e obesa for a pessoa, mais tecido adiposo ela terá; com isso, mais
proteínas inflamatórias ela produzirá e, por fim, pior será o controle do seu apetite
pelo cérebro, desenvolvendo dessa forma um ciclo vicioso que certamente levará a
comer e engordar cada vez mais (AGUIAR e MANINI, 2013).
Em estudos na década de 1990, foi descoberta uma proteína responsável
pela saciedade chamada leptina. A leptina é formada a partir do gene obeso (ob) que
é sintetizado majoritariamente, embora não com exclusividade, no tecido adiposo
branco. Essa proteína fica circulante no plasma na forma 16kDa, sendo os níveis
plasmáticos de leptina proporcionais ao conteúdo de gordura corporal (BAUMANN et
al, 1996).
Por fim, a leptina é responsável pela regulação do balanço energético cuja
ação se dá através de neurorreceptores cerebrais, agindo de forma a
contrabalancear a vontade de comer e sua saciedade (HARVEY e ASHFORD,
2003).

2.5.2 Composição corporal: IMC e circunferência abdominal

Para verificar a composição corporal ou distribuição do peso corporal de
forma mais tradicional, tem sido utilizado o peso corporal isolado ou o peso ajustado
pela estatura. Nos últimos cinco anos, têm-se utilizado avaliações para verificar a
distribuição dessa gordura cujas medidas são mais preventivas à saúde (EL-SERAG
et al, 2013).
A combinação de uma avaliação com massa corporal e distribuição de
gordura corporal vem sendo considerada a melhor opção para suprir uma
necessidade de avaliação clínica; porém, como todas as avaliações para diagnóstico
de obesidade apresentam limitações étnicas e genéticas (NEAMAT-ALLAH et al,
2014).
Com isso, a associação da medida do IMC junto com a circunferência
abdominal, no atual momento, é o meio mais confiável para diagnosticar
clinicamente a obesidade em uma intervenção primária (PHILIPSEN et al, 2015).
A Abeso, no ano de 2016, lançou as novas diretrizes para o combate e
tratamento da obesidade, onde podemos ver na tabela 4 as definições, objetivos e
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métodos para as fases de prevenção em doenças crônicas e obesidade (ABESO,
2016).
Tabela 4 – Definições, objetivos e métodos para as fases de prevenção em
doenças crônicas: práticas gerais em doenças crônicas e práticas específicas
na obesidade
FASES DE
INTERVENÇÃO
Prevenção
primária

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
Práticas gerais:
Prevenir uma doença de
ocorrer
Obesidade:
Prevenir o desenvolvimento de
sobrepeso e obesidade

Prevenção
secundária

Práticas gerais:
Impedir a progressão da
doença na sua fase inicial antes de
progredir para um estágio mais
grave.
Deter o processo da doença
para prevenir complicações ou
sequelas.
Obesidade:
Prevenir ganho de peso futuro
e
desenvolvimento
de
complicações relacionadas ao peso
em pacientes com sobrepeso e
obesidade.

Prevenção
terciária

Práticas gerais:
Usar atividades clínicas que
reduzam complicações e previnam
deterioração posterior.
Obesidade:
Tratar
com
terapia
e
medicamentos para perda de peso
visando aliviar complicações
relacionadas à obesidade e
prevenir a progressão da doença.

MÉTODOS DE PREVENÇÃO
Práticas gerais:
Eliminar fatores de risco,
remover causas, ou aumentar
resistência à doença.
Obesidade:
Educar o público, promover
alimentação
saudável
e
atividade física regular.
Construir meio ambiente
propício.
Práticas gerais:
Usar
um
teste
de
rastreamento e diagnóstico
seguido por tratamento.
Obesidade:
Rastrear e diagnosticar
usando IMC. Avaliar a presença
de complicações. Tratar com
intervenção de estilo de vida
sem/com
medicamentos
antiobesidade.

Práticas gerais:
Usar
estratégias
de
tratamento
que
limitem
consequências adversas da
doença.
Obesidade:
Tratar com intervenção de
estilo de vida/comportamental e
medicamentos antiobesidade.
Considerar
cirurgia
bariátrica.

Fonte: Abeso, (2016).

A obesidade é uma doença que, apesar de existir desde a antiguidade, já que
o excesso de peso sempre esteve relacionado ao prazer e aos hábitos alimentares e
de vida, vem aumentando muito nos últimos anos em todos os países do mundo
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(ESCRIVÃO et al, 2000; OLIVEIRA e FISBERG, 2003). Portanto, atualmente vem
sendo considerada como um problema de saúde pública, como afirmam Zambom et
al (2003).
Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) (2003),
existem no mundo 17,6 milhões de crianças obesas com idade menor que cinco
anos, e ainda o número de crianças obesas entre 6 e 11 anos dobrou desde a
década de 1960. Um relatório divulgado em 2004 pelo Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC) mostrou que, na última década, as mortes por
obesidade aumentaram em um ritmo quase quatro vezes maior do que as causadas
pelo fumo (CDC apud GATTI, 2005).
Com a prevalência mundial da obesidade infantil apresentando um rápido
aumento nas últimas décadas, a obesidade está sendo caracterizada como uma
verdadeira epidemia mundial, como afirma Styne (2001). Devido a fatos,
considerados alarmantes, muito se tem discutido nos dias de hoje sobre a obesidade
infantil. Vários países estão preocupados com o aumento de peso registrado nas
crianças em diversas faixas etárias (STYNE, 2001; SILVA et al, 2003).
A obesidade pode ser conceituada de maneira simplificada como uma
condição de acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, levando a um
comprometimento da saúde (LICHTMAN et al, 1992). O grau do excesso de gordura,
sua distribuição e a associação com consequências para a saúde variam
consideravelmente entre os indivíduos obesos. É importante identificá-la, uma vez
que os portadores dessa condição apresentam risco aumentado de morbidade e
mortalidade (GUEDES e GUEDES, 2017).
Existem alguns fatores que refletem o aumento de peso, desde a qualidade
dos alimentos até o sedentarismo (BEUNEN et al, 1983). O meio ambiente, os
fatores culturais, econômicos e sociais, a estrutura familiar, os fatores emocionais, a
ingestão de alimentos de alto valor calórico e o gasto insuficiente de energia, ou
seja, a diminuição da atividade física são cada vez mais responsáveis pelo aumento
das tendências da obesidade (COUTINHO, 1998).
Além de o excesso de peso ser fator de risco para desenvolvimento de
doenças crônicas, o nível elevado de leptina e de ácido úrico tem sido observado em
obesos. O conjunto dessas alterações tem sido descrito como “síndrome metabólica”
ou “síndrome da resistência à insulina”, já que a hiperinsulinemia tem um papel
importante no desenvolvimento de outros componentes da síndrome metabólica e
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comprovadamente essas alterações já estão presentes em crianças e adolescentes
(PELEGRINI, 2009).
Além desses fatores, pode-se citar a síndrome metabólica (SM), que
representa um grupo de fatores de risco cardiometabólico que incluem a obesidade
abdominal combinada com a elevação da pressão arterial, glicemia de jejum e
triglicerídeos, além de redução do nível de colesterol HDL. A presença de SM está
associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares e mortalidade (MELO,
2011).
Para ABESO (2011, p. 36):
A obesidade abdominal é uma parte fundamental da constelação de fatores
de risco para SM e está fortemente associada ao risco de DM2. Uma
análise das associações entre fatores de risco para SM em 2.735
participantes do Dallas Heart Study, mostraram que o IMC maior foi
significativamente associado à SM em pacientes diabéticos e não
diabéticos. Em um estudo prospectivo de coorte que analisou a associação
entre SM e diabetes melito tipo 2 entre 4.022 pacientes com aterosclerose,
obesidade abdominal foi o componente mais fortemente associado ao risco
do DM tipo 2. Dados de nove estudos europeus foram examinados para
determinar a associação entre SM e adiposidade abdominal em mais de 15
mil homens e mulheres. A definição de SM foi preenchida em 41% dos
homens e 37,9% das mulheres, e aqueles com SM eram os mais obesos e
tinham maior prevalência de DM2 do que os participantes não obesos. A
redução de peso, isoladamente ou em combinação com a intervenção do
estilo de vida, leva a redução significativa na prevalência de SM.

Melo (2011) diz que quando analisadas alguns resultados da adição de
algumas doenças associadas à obesidade pode contribuir para o aumento da
mortalidade, que é bem definido nessa população. Um grande número de estudos
epidemiológicos, como Nurses’ Health Study, NHANES, Women’s Health Initiative
Observational Study e o American Cancer Society, pôde estabelecer um aumento
substancial na mortalidade devido a complicações cardiovasculares e não essa
associada à obesidade.
De acordo com Mancini (2010, p. 123),
Um aumento de anos de vida perdidos foi encontrado entre obesos versus
não obesos em uma análise do NHANES. Em geral, o número de anos de
vida perdidos foi de 1 a 9 para aqueles com IMC baixo (< 17 kg/m² a 19
kg/m²), comparativamente com 9 a 13 para aqueles com um IMC elevado (≥
35 kg/m²). Para esses resultados contribuíram não apenas o peso atual,
mas principalmente a idade com que a obesidade foi iniciada.
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Na última década, foi realizada uma análise do estudo prospectivo Nurses’
Health Study, em mulheres que sobreviveram pelo menos até a idade de 70 anos.
Esse estudo longitudinal analisou a sobrevivência saudável (ausência de 11 das
principais doenças crônicas além de prejuízos cognitivos e mentais). Nesse estudo,
foram avaliadas 17.065 mulheres que sobreviveram pelo menos até a idade de 70
anos, dessa amostra 1.686 (9,9%) tiveram estabelecidos os critérios de
sobrevivência saudável (MELO, 2011).
Tirosh et al, (2011) diz que:
O aumento do IMC na linha de base foi significativamente associado a uma
redução linear na razão de chances de sobrevivência saudável após ajustes
para diversos estilos de vida e variáveis dietéticas. Comparadas com as
mulheres magras (IMC 18,5 kg/m² a 22,9 kg/m²), as mulheres obesas (IMC
> 30 kg/m²) tinham 79% menos chances de sobrevivência saudável. Além
disso, quanto maior o peso adquirido a partir dos 18 anos até a idade de 55
anos, menos provável foi ter uma sobrevivência saudável após a idade de
70 anos. A menor probabilidade de sobrevivência saudável ocorreu entre as
mulheres que tinham sobrepeso com 18 anos e ganharam mais de dez
quilos, em relação às mulheres magras que mantiveram o peso estável.
Esse estudo evidenciou que a adiposidade na idade adulta é fortemente
relacionada com a redução da probabilidade de sobrevivência saudável
entre as mulheres longevas e enfatiza a importância da manutenção de um
peso saudável desde a idade adulta jovem.

No mesmo estudo, Tirosh et al, (2011) afirmam que pacientes submetidos à
cirurgia de DGYR, que apresentavam obesidade mórbida, têm demonstrado
reduções relevantes na mortalidade associadas à perda substancial de peso.
Avaliando a mortalidade em 7.925 pacientes cirúrgicos e 7.925 controles com
obesidade grau III que foram pareados por idade, sexo e IMC, seguidos por uma
média de 7,1 anos, a mortalidade diminuiu em 40% (57,1 para 37,6/10.000
doentes/ano), em 56% para mortalidade por DAC, 92% por diabetes e 60% por
câncer (p < 0,01 para todos) mostrando assim que a cirurgia foi uma escolha
acertada no tratamento. Em um estudo prospectivo SOS, percebeu-se uma redução
da mortalidade geral, no qual foi relatada após 10,9 anos de seguimento, onde a
mudança de peso médio foi de 2% no grupo controle e de 14% a 25% no grupo
operado, dependendo do procedimento.
O peso excessivo em meninas e meninos, na puberdade, causa problemas
psicológicos que afetam as atividades sociais, educacionais e esportivas, além de se
tornar um fator de predisposição para doenças crônicas não transmissíveis
(GUEDES e GUEDES, 2017). Após alguns estudos, como o de Goldberg (1996),
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durante um acompanhamento de sete anos, concluiu-se que fatores psicológicos
influenciam diretamente para desenvolvimento de doenças crônicas, pois a pessoa
fica mais suscetível a influências externas.
De acordo com Fisher et al (2005), a obesidade pode ocorrer em qualquer
faixa socioeconômica, sem escolher a classe social a ser afetada. A questão da
obesidade vai além das preocupações estéticas, pois, além do estigma psicossocial
acarretado pela obesidade, ocorre isolamento e afastamento das atividades sociais
devido à discriminação e aceitação diminuída pela sociedade, e está relacionada a
alterações

metabólicas

que

são

consideradas

fatores

de

risco

para

o

desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 e a doenças cardiovasculares,
acarretando ainda problemas respiratórios, hipertensão arterial, dislipidemias
(VAISMAN e ZAJDENVERG, 1994; STYNE, 2001).
Segundo Lima e Abdalla (2001), muito se tem falado e estudado a respeito da
temática da obesidade, principalmente em relação às manifestações na infância.
Nos Estados Unidos (EUA), morrem mais pessoas por excesso de peso que por falta
de comida. O autor complementa que a pessoa obesa sempre foi considerada pela
sociedade em geral como a grande culpada pelo seu excesso de peso. Entretanto, é
evidente que o indivíduo que, já tem uma predisposição genética para o excesso de
peso, sofrerá mais consequências das próprias transgressões na alimentação.
O obeso parece responder mais aos estímulos externos (tipo e qualidade do
alimento) do que aos internos (fome e saciedade) no que diz respeito ao apetite.
Também existe a hipótese de que algumas crianças poderiam herdar uma estrutura
psíquica que levaria a maior gratificação oral do que outras satisfações, ocasionando
maior consumo alimentar (ROMANHOLO, 2007).
A obesidade está associada às alterações metabólicas importantes, que são
dependentes de sua duração e de sua gravidade, cujas consequências ocorrem
mais no adulto (VICTORINO et al, 2015). Entretanto, a criança obesa já apresenta
maior risco para o desenvolvimento de algumas doenças e distúrbios psicossociais
provocados pelo estigma da obesidade que é de grande relevância nessa fase de
estruturação da personalidade (ESCRIVÃO et al, 2000).
Foram realizados, recentemente, dois estudos importantes na prevenção e no
tratamento da obesidade. Segundo Bouchard et al (2007), o primeiro estudo foi
publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1998. Esse relatório
propôs uma classificação para o peso corporal, baseado no índice de massa
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corporal (IMC). Com o apoio da maioria dos países, tal objetivo da OMS foi
alcançado com sucesso. E o segundo estudo, que foi publicado no final de 1998,
pelos Institutos Nacionais de Saúde – NIH (National Institutes of Health), teve como
objetivo oferecer algumas orientações visando prevenir e tratar obesidades e suas
doenças crônicas ou comorbidades.
Os dados mundiais sobre obesidade, segundo Costa, Brito e Lessa (2014),
mostram um crescente número de crianças e adultos apresentando sobrepeso ou
realmente obesos. A prevalência de indivíduos obesos e aqueles com sobrepeso
pode variar com a idade, sexo, classes sociais e etnia. Segundo Sichieri et al.
(2000), cerca de 50% dos adultos nos Estados Unidos, do Canadá e alguns países
da Europa Ocidental têm um IMC de 25 kg/m² ou mais.
O peso e a estatura são essenciais para a avaliação do estado nutricional,
identificando uma possível necessidade ou excesso de calorias, devendo ser
analisados segundo a idade e sexo (GUEDES e GUEDES, 2017).
Uma característica importante desse método, de acordo com Dos Anjos et al
(2003), é que em condições individuais não está necessariamente associada à
quantidade de gordura visceral, já que não fornece informações sobre composição
corporal. Pessoas com o mesmo IMC podem apresentar diferentes quantidades de
gordura corporal e, consequentemente, diferentes riscos de morbidades (PAES,
MARINS e ANDREAZZI, 2015).
Conforme pesquisas realizadas por Dos Anjos et al (2003), Corso et al (2001),
Rech et al (2010) e Berria et al (2013), foram encontrados valores de IMC
semelhantes em crianças pré-puberes (antes da puberdade) de ambos os sexos,
mas com maior percentual de gorduras entre elas comparado ao IMC.
O IMC é o método mais utilizado na verificação e validação da obesidade.
Esse teste é conhecido como o índice de Quetelet e seu resultado provém do peso
dividido pela altura ao quadrado. Segundo Pollock e Wilmore (1993), Guedes e
Guedes (2017), esse teste é uma forma de estabelecer os limiares entre a
desnutrição, o peso saudável e os diferentes tipos de obesidade.
Existem, porém, algumas críticas em relação ao teste de IMC. Segundo
autores como Bouchard et al (2007), Wipke-Tevis et al (1999) e Guedes e Guedes
(2017), o IMC não é capaz de distinguir gordura central de periférica, também não
diferencia massa magra de massa gorda, podendo assim superestimar a obesidade
em indivíduos atléticos. Por isso, conforme Wipke-Tevis et al (1999), o IMC é um
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meio e não o fim para diagnosticar a obesidade, ou seja, é uma importante
ferramenta, se associada à circunferência abdominal.
Ainda Guedes e Guedes (2017) dizem que as informações entre peso e altura
são bastante úteis quanto ao crescimento e composição corporal, porém não se
deve avaliar isoladamente, pois não são dados suficientes para responder questões
sobre obesidade e possíveis doenças crônicas.
Silva Pinto et al (2010) e Herrmann et al (2013) afirmam que para associar o
IMC obesidade deve-se ter um conhecimento sobre a distribuição e os fatores
associados à obesidade, principalmente a localizada na região abdominal,
conhecimento que pode contribuir para o planejamento de intervenções a fim de
prevenir a obesidade e os fatores a que se encontram associados.
Um trabalho sobre a análise de obesidade abdominal de crianças e
adolescentes foi desenvolvido no município de Cascavel, Paraná. Esse estudo
procedeu a várias avaliações, dentre elas IMC e circunferência abdominal,
chegando-se à prevalência de obesidade abdominal próxima de 10%, e os fatores
associados ao desfecho foram a série escolar e o estado nutricional. Ações
educacionais devem ser enfatizadas entre as escolares, com especial atenção
àquelas do Ensino Fundamental e com excesso de peso corporal (HERRMANN et
al, 2013).
Um estudo realizado por Dias et al (2013) avaliou a gordura abdominal e
pressão arterial em escolares de baixa renda no município de Santo André, São
Paulo. A medida de cintura mostrou relação direta com os índices antropométricos
habitualmente usados e não funcionou na faixa etária pré-escolar como preditor de
risco cardiovascular, mas foi associado à obesidade.

2.6 Maturação Biológica

A maturação pode ser definida como o processo que encaminha o indivíduo
ao estado maduro. Quando é realizado trabalho com crianças e adolescentes, o
termo maturidade, ordinariamente, refere-se ao nível de extensão para o qual o
indivíduo progrediu de um estado elementar para o maduro (MALINA e BOUCHARD,
2004; GALLAHUE, 2005).
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Para verificar o nível de maturidade do indivíduo, há várias formas, ocorrendo
muitas variedades, de acordo com o sistema biológico utilizado. Os indicadores de
maturidade biológica, comumente mais utilizados em estudos de crescimento e
desenvolvimento motor, são de maturação do esqueleto, maturação sexual e
somática (MIRWALD et al, 2002).
A maturação sexual é verificada através das características sexuais
secundárias, como mamas e pelos pubianos em meninas, e genitália externa e pelos
pubianos em meninos, sendo, portanto, um parâmetro fundamental nas estimativas
maturacionais de crescimento e desenvolvimento motor, e ainda no diagnóstico e
também prognóstico de estado nutricional na infância e adolescência (GRUMBACH
e STYNE, 2003).
A idade de aparecimento dessas características, segundo Farias et al (2006),
tem sido objeto de várias pesquisas que mostram diferentes níveis de maturação
sexual, podendo ser encontrados no mesmo grupo etário ou série escolar. É
importante para o pesquisador estar atento a essa variedade e ainda conhecer
mudanças fisiológicas e morfológicas típicas do estado maturacional.
Sendo assim, é de suma importância que professores comecem a verificar a
evolução biológica de seus alunos, tendo, dessa forma, parâmetros para avaliar, e
não estipular, estereótipos nos indivíduos que possam se sobressair fisicamente,
nem os que, pelo motivo contrário, ou seja, que não estiverem amadurecidos, não
sejam excluídos de aulas nem treinamentos.
Sendo assim, o desenvolvimento sexual apresenta grandes variações quando
comparamos individualmente em uma mesma população, com idades cronológicas
semelhantes. Porém, para que os efeitos da puberdade sejam universais, como
citam Holsen, Kraft e Roysamb (2001), há variações entre grupos populacionais
quanto à idade de sua ocorrência, à velocidade com que seguem e às relações.
Ainda em seu estudo, Marshall e Tanner (1969) mostram as relações dos
estágios de maturação sexual com várias características biológicas: crescimento
físico, peso corporal, desenvolvimento muscular e modificações bioquímicas,
deixando um elo solto, ou seja, essa maturação influencia no desenvolvimento motor
de crianças e adolescentes.
No estudo, os meninos foram classificados no estágio 2 de pelos pubianos,
classificados com pobre competência motora. Todt (2001) apresentou um estudo
relacionando à maturação biológica, à competência motora na modalidade de
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basquetebol no Rio Grande do Sul no gênero masculino, tendo notado, nesse
estudo, que algumas crianças se destacavam sobre outras dentro da mesma faixa
etária, quando comparadas ao amadurecimento biológico. Notou-se que as que
apresentavam estágios maturacionais mais avançados (III e IV) se sobressaíam em
relação às com estágios inferiores, mostrando assim a importância dessa variável
quando se avalia competência motora.
Estudo realizado por Portela (2003), comparando o estado maturacional e
aptidão motora em meninas, mostrou que as meninas estavam no estágio III de
maturação com idade cronológica de 11,7 anos. Quando verificada a competência
motora, ela se mostrou fraca em relação ao estado maturacional das meninas.
Além da competência motora, a maturação biológica influencia diretamente
em outra variável importante, a competência cognitiva. Em estudo realizado por
Soriano e Mortatti (2007), foi avaliado o desenvolvimento cognitivo de diferentes
crianças do ensino fundamental inicial, diferenciando por gênero e idade. Notou-se
que as crianças que apresentavam uma escala superior de maturação biológica
(estágio III e IV com idades cronológicas 10,3 anos) também se destacavam
cognitivamente; ainda, as meninas apresentavam um maior rendimento escolar
quando comparadas aos meninos (média de matemática 85,2 para as meninas e
76,2 para os meninos).
Pesquisas recentes apontam que as emoções vividas pelo homem estão
relacionadas a

estruturas neuronais com

características anatomofuncionais

peculiares. Além disso, o desenvolvimento dos circuitos neuronais depende da
estimulação

ambiental,

ou

seja,

das

experiências

vividas

pelo

indivíduo.

Experiências no começo da vida, combinadas com fatores genéticos, exercem
importante influência em padrões de comportamentos cognitivos e motores
apresentados na vida adulta (MENDONÇA e HENRIQUES, 2009).

2.7 Variáveis Psicológicas: Imagem Corporal, Rendimento Escolar e Estresse
Infantil

2.7.1 Imagem corporal
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Um dos primeiros autores a definir imagem corporal foi Shilder (1950, apud
Fisher, 1990), segundo quem a imagem do corpo é um retrato do nosso próprio
corpo que formamos na nossa mente, ou seja, como parece que o nosso corpo é,
sendo essa imagem desenvolvida através das várias sensações, que ele representa,
assim como é influenciada pelas experiências anteriores e pelas nossas ações e
decisões que tomamos.
Sabe-se, também, que a determinação da imagem corporal é influenciada por
componentes biofísicos, psicológicos, ambientais e comportamentais bastante
complexos, sendo um elemento importante em todo o mecanismo da identidade
pessoal. A imagem que a pessoa tem de si própria é formada pela inter-relação de
três informações distintas: a imagem idealizada, a imagem representada pela
impressão de terceiros e a imagem objetiva (CASQUINHO et al, 2013).
No entanto, a imagem corporal também pode sofrer distorções/alterações. De
acordo com as teorias do distúrbio da imagem corporal, elas podem ser divididas em
três categorias: perceptivas; relativas ao estádio e desenvolvimento corporal; e
socioculturais. Desde sempre existiram vários estudos para avaliar a satisfação com
a imagem corporal em ambos os sexos, sendo mais intensos esses estudos a partir
da idade adulta, os quais apontam que a maioria de sexo feminino tem maior
insatisfação com a imagem corporal, principalmente em relação ao peso (MORAES
et al, 2012; FINKELSTEIN et al, 2012).
Quanto aos adolescentes, são poucos os estudos que avaliam essa
insatisfação com a imagem corporal. No entanto, Meyer et al (1990) realizaram um
estudo com 284 adolescentes de ambos os sexos em que verificaram que os
rapazes apresentam maior satisfação com o peso, com a imagem corporal e com a
percepção de si mesmo em relação às meninas.
Em estudo realizado por Serassuelo Junior et al (2012), os autores
pesquisaram o autoconceito e sua relação com a competência motora em escolares
até 14 anos. Pode-se verificar, no estudo, que os avaliados os maiores valores na
competência motora estavam naqueles que mais bem se avaliavam em relação a
seu autoconceito. Pode-se notar que, quando os meninos analisavam suas
silhuetas, tinham suas imagens ideais mais próximas das reais (silhueta 3 ideal e
real 2). Em relação às meninas, essa imagem era mais distorcida, ficando mais
longe a imagem real da ideal (real 4 ideal 2).

67

Um outro estudo, realizado por Serassuelo Junior (2007), em sua tese de
doutorado, o autor avaliou o comportamento do autoconceito em escolares. Em seus
resultados mostrou que, quanto maior o índice de massa corporal dos escolares,
mais esses apresentavam uma visão distorcida de suas silhuetas. O IMC dos alunos
do sexo masculino ficou em 21,3 com imagem real 2 e ideal 4; já nas meninas a
diferença foi maior, o IMC ficou em 23,5 com imagem real 3 e ideal 1.
O estudo de Poeta et al (2010) verificou a imagem corporal em crianças
obesas (IMC 28,6 para meninos e 31,3 para meninas), no qual pôde-se perceber
que os escolares obesos apresentavam um maior desajuste em sua autoimagem
(em meninos imagem real 5 e ideal 3, e nas meninas real 6 e ideal 2), quando eram
comparados a escolares com a composição corporal normal (meninos IMC 19,4
imagem real 3 imagem ideal 2, e nas meninas imagem real 4 e ideal 3 com IMC
21,3).
Corseuil et al (2009) estudaram a associação entre imagem corporal e
insatisfação corporal, estudo este que utilizou o protocolo de Collins (1991). Os
autores verificaram que 85% dos avaliados com idades entre 10 e 12 anos
apresentavam IMC acima de 24,5 e não estavam satisfeitos com suas silhuetas.
Verificaram ainda que a imagem real foi escalonada no nível 3 e a imagem ideal 2.
Em outro estudo, Branco, Hilário e Cintra (2006) analisaram a influência do
IMC com a imagem corporal utilizando o protocolo de Collins. Puderam verificar que
78% dos avaliados estavam com o IMC acima de 26,5 e apresentavam uma
insatisfação com sua imagem; quando comparados às imagens real e ideal, os
autores verificaram que a primeira estava com valor de 4 e a ideal com o valor de 2.

2.7.2 Rendimento escolar

Ao ingressar no ambiente escolar, as crianças devem possuir um repertório
de habilidades motoras capaz de ajudá-las a lidar com as crescentes exigências
desse ambiente. Porém, algumas crianças, ao atingirem a idade escolar, não
possuem o esperado domínio de suas habilidades motoras básicas e passam a ter
um desempenho aquém do esperado (BUCARETCHI, 2003).
Estudos realizados por Marturano, Magna e Murtha (1993); Marturano,
Vincentim Alves e Santa Maria (1998); Magna e Marturano (1998); Santos (2002)
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mostram que crianças com baixo rendimento escolar apresentam dificuldades no
desempenho motor, principalmente nos primeiros anos escolares. Ainda, esses
estudos não conseguiram chegar a um consenso dos fatores que possam contribuir
para esse fenômeno, já que, com o passar dos anos, as crianças começam a
melhorar suas habilidades motoras. Essas divergências teóricas margeiam teorias
de prática de atividade física, estímulos de pais e professores e ainda em
dificuldades de aprendizados.
Neto et al (2011) mostram em seu estudo que alguns países apontam para
um índice de prevalência entre baixo rendimento escolar, desfio de atenção e esses
estão sendo influenciadores na coordenação motora variando de 2,7% a 15,6%,
ainda não conseguem diferenciar qual dos fatores estão associados ao baixo nível
de coordenação motora. Nesse sentido, para efeitos de identificação da desordem,
de classificação e de intervenção, estima-se que 5% da população infantil apresenta
desordem motora severa, com um adicional na ordem de 10% para uma categoria
de “risco” ou desordem motora moderada.
Para Libâneo (2007), alguns fatores, como limitações dos instrumentos de
identificação, critérios de inclusão, natureza da desordem e, ainda, a ocorrência de
outras desordens no desenvolvimento podem explicar essa variação no índice de
prevalência entre baixo rendimento escolar e baixo nível de coordenação motora.
Em um estudo, Monteiro, Pinto e Coelho (2010) direcionaram duas variáveis
como fatores determinantes para um baixo nível de coordenação motora. A primeira
associa a uma dificuldade no aprendizado de disciplinas nas áreas de exatas, que
necessitam de um raciocínio lógico, como matemática; essas crianças apresentam
índices elevados de IMC.
Santos (2002) analisou o baixo rendimento escolar em 20 crianças com média
de idade 7,6 anos. No estudo, o fator que mais influenciou foi o nível
socioeconômico, as crianças de baixo poder aquisitivo apresentavam menores notas
na disciplina de matemática. Isso se deve ao fato de pertencerem a famílias,
economicamente, desfavorecidas, se comparadas às crianças de poder aquisitivo
maior, possuem menor variedade de brinquedos, objetos e estímulos.
Seguindo a linha de hipóteses de condições sociais, como fator influenciador
na relação rendimento escolar e habilidade motora, podem ser citados estudos de
Baldwin, Baldwin e Cole (1990); Benasich e Brooks-Gunn (1996); Santos (2002);
Mascarenhas, Almeida e Barcas (2005). Nesses estudos, eventos adversos no
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ambiente familiar, antecedentes familiares de dificuldades de aprendizagem e de
linguagem, como fatores de risco no contexto ambiental, encontraram que grande
parte das crianças vivia sob condições socioeconômicas desfavoráveis; em muitas
famílias havia história de três ou mais mudanças de emprego do pai e também de
residência; em outras famílias, as crianças tinham experienciado o nascimento de
um irmão mais novo, hospitalização ou doença de um dos pais, pessoas nervosas
e/ou com doença crônica na família nuclear e um dos pais alcoolista. Além disso, na
maioria das famílias havia antecedentes de dificuldade de aprendizagem, não
praticavam atividades físicas e apresentavam IMC acima dos valores normais; em
cerca de um terço da amostra, havia antecedente de dificuldade de fala.
Estudos com crianças e adolescentes realizados entre os anos de 2000 e
2010 demonstraram nesse público um nível de atividade física abaixo do ideal, em
relação à intensidade, duração, periodicidade, gasto energético, entre outros,
indicando uma crescente inatividade física e um consequente aumento de diversas
morbidades. Além disso, o mesmo comportamento tende a se repetir na idade adulta
(SANTOS, 2002; VALENTINI et al, 2008; ARAÚJO e BOTELHO, 2012).
Proporcionando o maior número de experiências motoras e psicossociais às
crianças, desde cedo e de forma planejada, é provável que isso se torne um fator
preventivo em relação a comprometimentos nas habilidades escolares. Nesse
sentido, eleva-se a importância de um amplo desenvolvimento motor em idade
escolar, considerando sua profilaxia perante as dificuldades escolares (BERLEZE,
HAEFFNER e VALENTINI, 2007).
Em função de as dificuldades na aprendizagem estarem relacionadas aos
déficits motores, conforme os estudos mencionados têm demonstrado, e
considerando que crianças com déficits motores são menos engajadas em
atividades físicas, é possível que essas crianças apresentem níveis de aptidão física
insatisfatórios e que as variáveis do desenvolvimento motor possam estar
relacionadas aos componentes de aptidão física, uma vez que a proficiência motora
é um fator determinante para a atividade física (LUGUETTI, RÉ e BOHME, 2010).
Em um estudo, realizado por Ferreira et al (2007), os autores verificaram a
desordem cognitiva e sua relação ao desenvolvimento motor, tendo sido constatado
em seu estudo bibliográfico que, em algumas crianças, foram encontradas relações
diretas entre essas variáveis, principalmente em crianças mais novas. Ou seja,
seguindo um padrão, os estudos mostram que, apesar de o baixo rendimento
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escolar estar mostrando influência na competência motora, a variável que mais se
destaca nessa relação é o amadurecimento biológico do ser humano.

2.7.3 Estresse infantil

Em 1936, Hans Selye, um dos precursores dos estudos sobre o estresse,
definiu-o como “o resultado inespecífico de qualquer demanda sobre o corpo, seja
de efeito mental, seja somático” e estressor, como todo agente ou demanda que
evoca reação de estresse, seja de natureza física, mental ou emocional. O conceito
de estresse foi então formulado em seus trabalhos com animais de laboratório.
Selye percebeu que, quando eles eram submetidos a situações hostis, que
excediam suas capacidades de defesa, apresentavam uma série de alterações
fisiológicas (CAMELO e ANGERAMI, 2004; GOULART Jr. e LIPP, 2008).
A primeira delas, descrita como fase de alarme, inicia-se quando a pessoa se
defronta com um estressor, em decorrência de um desequilíbrio na homeostase;
assim, o organismo necessita se preparar para “lutar ou fugir”. A outra fase, de
resistência, ocorre em decorrência de a fase de alerta persistir, devido à longa
duração ou à grande intensidade do estressor, por isso, o organismo se utiliza das
reservas de energia adaptativa, a fim de buscar o reequilíbrio. Por fim, aparece a
fase da exaustão, a qual é caracterizada pelo esgotamento do organismo, devido ao
excesso de atividades e pelo alto consumo de energia na tentativa de buscar o
restabelecimento do equilíbrio homeostático.
Lipp (2000), por intermédio de seus estudos para padronização do Inventário
de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL), verificou a necessidade de
maiores reflexões a respeito da fase de resistência proposta pelo modelo trifásico de
Selye, visto que as pessoas não entrariam na fase de exaustão de modo súbito.
Com isso, Lipp (2000) propôs uma fase intermediária entre a fase de resistência e a
de exaustão, denominada fase de quase exaustão.
A escola é vista como um contexto que privilegia as interações da criança
com seus pares, em decorrência do número de horas diárias que elas passam nesse
ambiente. Porém, é possível verificar, de acordo com Lipp (2000), que uma dessas
formas de interação pode ser o conflito, considerado como uma oposição
comportamental.
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Pesquisa desenvolvida por Rocha et al (1998) evidenciou que o estudo de
estressores específicos é considerado um ganho, em decorrência do uso de
diferentes estratégias para estressores distintos, tendo em conta que os fatores do
meio, as variáveis pessoais, em especial as avaliações de ameaça e controle sobre
o estressor, ou as exigências da situação estressante poderão gerar influências.
Para Lipp et al (2002), as exigências impostas pelo contexto escolar, durante
o seu desenvolvimento, exigências essas em que a criança se vê obrigada a
adaptar-se, podem ser geradoras de estresse. Contudo, a sintomatologia do
estresse não afeta todas as crianças de maneira uniforme, visto que cada pessoa
interpreta os eventos de uma maneira, podendo eles serem vistos como estressores
ou não.
Para avaliação dos agentes considerados estressores pela criança com
TDAH utilizou-se a Escala de Stress Infantil (ESI) de Lipp e Lucarelli (1998), a qual
permite diagnosticar se a criança apresenta um quadro sintomatológico de estresse
em níveis de alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão. O presente
instrumento é composto de um manual e um caderno de aplicação, contendo 35
afirmações, agrupadas em reações físicas, psicológicas, psicológicas com
componente depressivo e reações psicofisiológicas.
Pode-se dizer que a criança avaliada tem sinais significativos de estresse,
quando: aparecerem círculos completamente cheios (pintados) em sete ou mais
itens da escala total, ou nota igual ou maior que 27 pontos for obtida em qualquer
dos três fatores a seguir: reações físicas (itens 2, 6, 12, 15, 17, 19, 21, 24 e 34);
reações psicológicas (itens 4, 5, 7, 8, 10, 11, 26, 30 e 31); e reações psicológicas
com componente depressivo (itens 13, 14, 20, 22, 25, 28, 29, 32 e 35), ou a nota
igual ou maior que 24 pontos for obtida no fator reações psicofisiológicas (itens 1, 3,
9, 16, 18, 23, 27 e 33), ou a nota total da escala for maior que 105 pontos.
O estresse, para Lipp (2000), apresenta modelo quadrifásico, composto pelas
fases de alerta, de resistência, de quase exaustão e a de exaustão. Na fase inicial
do estresse, é produzida a adrenalina gerando dificuldade de dormir, produtividade,
criatividade, respiração e humor eufórico. Se o fator causal desaparece, porém o
estresse for contínuo, a pessoa adentra o estágio de resistência e o organismo já se
sente doente (dificuldades com a memória, cansaço, humor tedioso). Se o esforço
for suficiente para lidar com a situação, o estresse é eliminado e a pessoa é capaz
de superar o processo de estresse.
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Uma associação entre obesidade e transtorno depressivo maior foi
reconhecida há muito tempo, embora uma associação causal entre obesidade e
depressão seja incerta. É digno de nota que medicamentos antidepressivos estão
associados ao ganho de peso. O levantamento epidemiológico The National
Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions verificou a relação entre
IMC e transtornos psiquiátricos em mais de 40 mil indivíduos, tendo sido o IMC
significativamente associado a alterações de humor, ansiedade e transtornos de
personalidade, com uma razão de chances para transtorno psiquiátrico de 1,21 entre
os obesos e 2,08 entre os obesos com IMC ≥ 40 kg/m², e uma razão de chances
para transtorno depressivo > 1,53 entre os obesos e 2,02 entre os obesos com IMC
≥ 40 kg/m² (MELO, 2011).
O Behavioral Risk Factor Surveillance System, que incluiu 217.379 adultos,
concluiu que adultos com depressão ou um diagnóstico de depressão ou ansiedade
foram significativamente mais propensos a ter comportamentos pouco saudáveis,
como tabagismo, obesidade, inatividade física e consumo excessivo de álcool. A
razão de chance ajustada para depressão e obesidade foi de 1,6 versus 1 para os
indivíduos não obesos, aumentada com a gravidade do transtorno depressivo maior.
A prevalência de transtorno depressivo maior, moderado ou grave aumentou de
6,5% com IMC normal para 25,9% com IMC > 35 kg/m². A prevalência de obesidade
foi de 25,4% entre os que não tinham transtorno depressivo maior versus 57,8%
naqueles com transtorno depressivo maior moderado a grave. Apesar da ausência
de um nexo causal entre a obesidade e o transtorno depressivo maior, uma
consciência dessa relação e a possibilidade de melhorar a depressão e a qualidade
de vida, recomendando intervenções adequadas para perda de peso, são
necessárias (MANCINI, 2010).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Tipo de Estudo

O atual estudo é classificado em sua abordagem como sendo quantitativo, e
sua definição, de acordo com Gil (1999, p. 20):
“[...]Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população-alvo da
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com
base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente”.

A pesquisa em relação aos seus objetivos é classificada como sendo ex-post
facto, conforme diz Gil (2007, p.43): “[...] os fatos já ocorreram e estão no passado.
Isso significa que o pesquisador não possui nenhuma possibilidade de controle ou
de manipulação dos dados, porque os processos que originaram estes já
aconteceram [...]”.
Em relação aos procedimentos a pesquisa se caracteriza como correlacional,
segundo Gil (2007, p.55), “[...] é o tipo de pesquisa que procura explorar relações
que possam existir entre variáveis, exceto a relação de causa-efeito. O estudo das
relações entre variáveis é descritivo, porque não há a manipulação de variáveis,
sendo a predição o tipo de relação mais frequentemente estabelecida”.

3.2 Universo da Pesquisa
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3.2.1 Característica da população

O município de Cacoal (Rondônia) conta com uma classe estudantil de
13.621 alunos matriculados desde o ensino fundamental até o ensino médio,
englobando a rede de ensino público e a rede de ensino privado. Neste, 8.998
alunos estão matriculados no ensino fundamental e 3.547, no ensino inicial das
áreas rural e urbana (RONDÔNIA/SEDUC, 2015).

3.2.2 Característica da amostra

A técnica de amostragem utilizada foi aleatória estratificada, segundo Barbetta
(2002, p.78), que consiste em dividir a população em subconjuntos; “[...] com isso
convém que o sorteio dos elementos leve em consideração tais divisões, para que
os elementos da amostra sejam proporcionais ao número de elementos desses
subconjuntos [...]”.
Para a pesquisa, a amostra foi selecionada da população de 3.547 alunos.
Após esse primeiro levantamento do quantitativo, foram separados os escolares nos
estratos (grupos): alunos de escolas rurais (371 alunos) e alunos de escolas urbanas
(111 alunos) com idades de 7 a 12 anos do município de Cacoal/RO.
Para a seleção da amostra, foi aplicado o cálculo estatístico de Kazmier (1982),
em que se respeitou uma margem de erro de 0,05% e se trabalhou com um percentual
significativo de 11,76% de alunos com idade entre 7 a 12 anos, totalizando 482 alunos, dos
quais 230 (178 rurais e 52 urbanas) foram do sexo masculino e 252 (193 rurais e 59
urbanas) do sexo feminino. Segundo esse cálculo, a amostra foi representativa para
os escolares no município de Cacoal/RO, como segue no quadro:
Quadro 4 – Verificação do poder amostral
Poder

0,987267

Tamanho da amostra

482

P

0,8

P0

0,9
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Continuação do quadro 4
Nível de significância

0,05

Legenda: P= proporção real/ P0 proporção da hipótese nula
Fonte: Próprio autor (2018).

O processo de seleção foi realizado segundo o método de sorteio por lista de
chamada; foram entregues 1.000 Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, os quais
foram divididos entre 16 escolas municipais, o que resultou em 63 termos por escola,
os quais foram divididos pelo número de salas de aula do 2º ao 7º ano do ensino
fundamental.
Para a coleta de dados, os estudantes foram abordados duas vezes em dias
diferentes. No primeiro dia, foram entregues os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido para que os alunos pudessem levar aos pais, para sua assinatura. No outro
dia, foram aplicados os questionários e identificados peso, estatura e circunferência
abdominal em todos os indivíduos que trouxeram o consentimento assinado pelos pais.
Para verificar a normalidade amostral, foi aplicado o teste de KolmogorovSmirnov (PADOVANI, 2012).
Padovani (2012) define esse tipo de abordagem como planejamento
experimental; ainda o mesmo autor fundamenta sua ideia dizendo que esse tipo de
estudo:
Consiste em estabelecer o desenho amostral com poder adequado para os
testes de hipóteses e estimações sem vieses (distorções). Devem ser
considerados o cálculo do tamanho da amostra (tamanho ético e estatístico)
e a definição da forma de coleta de dados (técnicas de amostragem).

3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

3.3.1 Critérios de inclusão
• Os pais assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
• Nascido no estado de Rondônia;
• Estar devidamente matriculado no ensino público ou privado no município de
Cacoal;
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• Ter entre 7 e 12 anos de idade;
• Não apresentar deficiências físicas, motoras e neurológicas.

3.3.2 Critérios de exclusão

• Os pais não terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
• Não estar presente no momento da avaliação.

3.4 Variáveis

Variável é toda característica que, observada em uma unidade experimental,
pode alterar de uma unidade para outra, ou seja, de sujeito para sujeito, de animal
para animal etc. Elas podem ser divididas em dependentes, independentes e
intervenientes. Desse modo, é fundamental estabelecermos o tipo de variável, pois a
sua identificação determinará o tipo de estatística utilizada (ALMEIDA e FREIRE,
2003).
Com o objetivo de verificar a relação entre as variáveis biológicas e
psicológicas na obesidade nos escolares, dividimos as variáveis em dependentes e
independentes (PADOVANI, 2012).
Quadro 5 – Classificação das variáveis da pesquisa
Variáveis dependentes

Variáveis independentes

Estresse

Circunferência abdominal

Imagem corporal

Índice de massa corporal

Maturação biológica (sexual)
Rendimento escolar
Peso corporal
Fonte: Próprio autor (2018).
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3.5 Desenho Metodológico

Para a coleta dos dados, o pesquisador principal contou com a ajuda de uma
equipe de 2 professores e 4 acadêmicos do curso de Educação Física da Faculdade
de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED. Esses colaboradores passaram um
período de 4 semanas com oficinas de utilização da trena antropométrica, manuseio
da balança e do estadiômetro assim como o preenchimento dos protocolos a serem
aplicados e estudos da metodologia básica e avançada, estatística descritiva e a dos
testes que seriam aplicados bem como realizando a padronização de utilização dos
instrumentos de coleta de dados.
Nessas oficinas, foram abordados temas referentes aos testes de IMC,
circunferência de abdômen e o estudo dos testes de: estresse infantil, imagem
corporal e maturação biológica. Inicialmente, os colaboradores aplicaram os testes
entre eles e, depois de 2 semanas de estudos protocolares, o grupo avaliou seus
colegas de turma (3º ano do curso de Educação Física). Após essas avaliações, o
grupo fez uma ação de extensão em uma escola de ensino privado (essa não havia
sido selecionada para a pesquisa) e avaliaram 80 crianças, a fim de padronizar e
aferir a precisão das avaliações.
Posteriormente à separação dos grupos em escolares da zona rural e zona
urbana, foram feitos dois encontros com os diretores gerais das escolas para
verificar as datas das reuniões de pais. Nas reuniões de pais, foi explicitado o projeto
com ênfase em como seriam a aplicação dos testes, também foram entregues os
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.
Feita a autorização pelos pais, na semana seguinte, foram separadas 3 salas
de aula ficando a Sala 1 com todos os alunos e o Professor de Educação Física da
escola, na Sala 2, estavam dois colaboradores para a avaliação da maturação
sexual, imagem corporal e estresse infantil. Após o preenchimento, as crianças eram
deslocadas por um colaborador à sala de aula 3: onde estavam dois colaboradores
para realizarem as coletas de IMC e circunferência de abdômen.
As variáveis analisadas foram: maturação sexual, idade cronológica, imagem
corporal, índice de estresse infantil, rendimento escolar, IMC e circunferência
abdominal, ainda foi verificado se existia relação entre os dois grupos, respeitando
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uma margem de segurança de p > 0,05, através do teste de Anova two way
(PADOVANI, 2012).

3.6 Métodos da Pesquisa

3.6.1 Índice de massa corporal (IMC)

O IMC, conhecido como índice de Quételet, é um processo que utiliza dados
relativos ao peso e à estatura do indivíduo, a fim de nortear um critério diagnóstico
do fator de adiposidade encontrado no corpo da pessoa. Entre os objetivos do IMC,
pode-se ressaltar a interpretação e estimativas de peso, de gordura e composição
corporal, de maneira a padronizar mecanismos de promoção da saúde e qualidade
de vida. As fórmulas de análise do IMC mais utilizadas são as que levam em
consideração as modificações corporais mediante o processo de envelhecimento,
proposta de Lipschitz que evidencia os seguintes dados para interpretações (baixo
peso – IMC < 22 kg/m2, eutrofia – IMC entre 22 kg/m² e 27 kg/m2 e sobrepeso – IMC
> 27 kg/m2) (CERVI, FRANCESCHINI e PRIORE, 2005).
No presente estudo, as crianças foram pesadas sem sapatos ou meias,
apenas vestindo o uniforme da escola (camiseta de malha e bermuda). Para a
verificação da estatura, os alunos foram colocados em pé, com a cabeça
posicionada na linha média, joelhos estendidos, pés juntos, braços ao longo do
corpo, ombros em contato com a parede e em apneia. Para a coleta do IMC, foi
utilizada uma balança mecânica Filizola, cuja demarcação é de 500 g e máximo de
peso 220 kg, acoplada a um estadiômetro marcando de 1 cm com estatura máxima
de 220 cm.

3.6.2 Circunferência abdominal

A circunferência abdominal é indicador de depósito de gordura visceral e deve
ser utilizada junto com o IMC para diagnóstico de obesidade. A circunferência do
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abdômen é um indicador seguro para determinar adiposidade central, inclusive em
crianças (SOAR, VASCONCELOS e ASSIS, 2004).
Para verificação do perímetro do abdômen, o avaliado ficou em pé com
abdômen relaxado, os braços descontraídos ao lado do corpo, a trena
antropométrica da marca Sanny sem trava com medida de 2 metros tendo escala de
medida em milímetros, fabricada em aço plano e em corpo de ABS, sendo flexível e
inelástica, foi colocada sem compressão dos tecidos horizontalmente no ponto
médio entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca.

3.6.3 Maturação biológica (sexual)

Para obtenção dos dados referentes à maturação foi aplicada uma
autoavaliação por meio do formulário de TANNER. O teste aplicado foi uma versão
em português que o avaliado preencheu individualmente, validado por Matsudo e
Matsudo (1991).
Para a avaliação, os indivíduos receberam explicações prévias sobre a
utilização do formulário com desenhos. Malina, Bouchard e Bar-Or (2009), baseados
nos estágios de desenvolvimento propostos por Tanner, para a avaliação do
desenvolvimento das mamas para as meninas e de genitais pilosidades para os
meninos, classificaram os estágios da seguinte forma: I – indica um estado de préadolescência; II – indica o início do período pubertário; III e IV – indicam a
continuidade do desenvolvimento, ou uma fase intermediária; V – indica a fase final
do desenvolvimento, muito parecida com o estado adulto.
O teste de maturação foi aplicado em uma sala de aula separada sendo a
explicação do formulário feito individualmente, via desenhos aos avaliados. Uma
colaboradora estava explicando para as meninas e um colaborador explicava aos
meninos.
O formulário continha um texto explicativo sucinto sobre as características de
desenvolvimento de mamas, genitais e pilosidade pubiana em cada estágio
maturacional. Feitas as explicações preliminares, os avaliados, de posse do
formulário, fizeram a identificação do estágio de desenvolvimento que mais se
aproxima de sua imagem pessoal. Depois da aplicação do teste, o aluno não voltou
mais à sala, para não influenciar no resultado dos demais avaliados.
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3.6.4 Imagem corporal

Desenhos de adultos foram adaptados para orientação de crianças por Collins
(1991), tendo sido usados com a permissão para a orientação na elaboração de um
novo instrumento pictórico incluindo figuras de criança. Sete crianças (masculino e
feminino) são apresentadas em formas de desenhos. Os valores foram criados para
ilustrar o peso corporal variando de muito magros para obesos.
Para o preenchimento do formulário, os alunos foram separados em grupos
de 5 pessoas, sendo cada grupo do mesmo gênero. Os grupos entravam juntos na
sala de aula e receberiam as orientações antes de realizarem as marcações.
Foram entregues às crianças os formulários para que elas marcacem com um
“X” qual silueta mais se parecia com ela (imagem real) e com um “0” qual silueta ela
gostaria de ser (imagem ideal). Após as respostas os alunos não tinham contatos
com os outros que não haviam respondido sendo que os que já haviam terminado
esse instrumento foram direcionados para a próxima sala de aula a fim de realizar o
próximo texte.

3.6.5 ISS-I

O ISS-I tem por objetivo verificar o estresse infantil de crianças de 6 a 14 anos
e é composto por 35 afirmações relacionando quadros de dimensões do estresse
infantil, físico, psicológico. As respostas dadas a cada confirmação são feitas por
meio de uma escala de cinco pontos de tipo likert, registradas em quartos de
círculos, conforme a frequência com que as crianças experimentam os sintomas;
apontadas pelas afirmações, cada quarto de círculo equivale a um ponto.
Para a avaliação, as crianças foram separadas em grupos de 5 pessoas em
uma sala sendo explicada e lida pausadamente cada pergunta do questionário por
um colaborador, para ser preenchida, como podemos observar:

nunca sente;

sente raramente;
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sente às vezes;

sente com frequência;

sempre sente.

São pintados pelos sujeitos quartos de um círculo, dependendo da
intensidade do sintoma, conforme instrução padronizada incluída no instrumento.
Antes da execução do ISS-I original, as seguintes instruções são dadas às
crianças:

Preencha os desenhos abaixo, indicando com que frequência você sente o
que está descrito:

- Se nunca sente, deixe em branco

.

- Se sente raramente, preencha só uma parte, assim

.

- Se sente às vezes, preencha duas partes, assim

.

- Se sente com frequência, preencha três partes, assim

- Se sente sempre, preencha o desenho todo, assim

.

.

Quadro 6 – Inventário de estresse infantil
ITENS
Quando fico nervoso, fico com vontade de vomitar

F1

F2

F3

F4
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Continuação quadro 6
Quando fico nervoso durante o dia, molho a cama à
noite
Tenho diarreia
Tenho dor de barriga
Tenho vontade de chorar
Demoro para conseguir usar o banheiro
Eu me sinto assustado na hora de dormir
Tenho medo
Fico preocupado com coisas ruins que podem
acontecer
Sinto aflição por dentro
Eu me sinto triste
Tenho dificuldade para dormir
Não tenho vontade de fazer as coisas
De repente, passei a não gostar mais de estudar
Tenho andado muito esquecido
Tenho vontade de bater nos colegas, sem razão
Sinto que tenho pouca energia para fazer as coisas
Penso que sou feio, ruim, que não consigo aprender
as coisas
Não tenho vontade nenhuma de me arrumar
Quando fico nervoso, gaguejo
Meu coração bate depressa, mesmo quando não
corro ou pulo
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Continuação quadro 6
Tenho ficado tímido, envergonhado
Tenho vontade de sumir da vida
Brigo com minha família em casa
Fico nervoso com tudo
Raspo um dente no outro fazendo barulho
Sinto muito sono
Minhas mãos ficam suadas
Não tenho fome
Minhas pernas e braços doem
Tenho comido demais
Estou sempre resfriado, com dor de garganta
Tenho dificuldade para respirar
Eigenvalue
% variância total
Fonte: Lipp et al.,(1991)

3.6.6 Rendimento escolar

Sobre o rendimento escolar, as escolas disponibilizaram as médias dos quatro
bimestres e foi feita uma média anual dos alunos. Foram adotadas as notas de
português para ter como critério uma disciplina que envolve interpretação de textos e
escrita e matemática para verificar raciocínio lógico. Essas disciplinas foram
selecionadas por conveniência para dar resposta a variável cognição.
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3.7 Tratamento Estatístico dos Dados

Neste

estudo,

os

dados

foram

analisados

através

dos

seguintes

procedimentos:
A) a fim de analisar a normalidade da amostra, foi aplicado o teste de
Kolmogorov-Smirnov. Nesse teste, podemos observar a máxima diferença absoluta
entre a função de distribuição acumulada para nossa amostra e como essa está
distribuída empiricamente. Para isso, foi comparada a diferença entre um valor
crítico para um nível de significância de 0,05 (MEYER,1983);
B) os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2010 e
posteriormente foi realizada uma estatística descritiva verificando média, desvio
padrão e percentual;
C) para verificar possíveis diferenças nas variáveis dependentes entre os
subgrupos de estudo, utilizou-se a estatística “t” de Student para amostras
independentes;
D) para comparar a média dos grupos foi aplicada uma análise de variância
para dois fatores (ANOVA) Two-way. Com esse teste procuramos dar respostas
através de comparações das variáveis nos diferentes grupos; ainda, nesse teste
conseguimos avaliar o impacto que as variáveis provocam nos escolares (BUSSAB
e MORETTIN, 1987);
E) para detectar as possíveis diferenças nas idades, foi utilizado o teste de
Scheffé “post-hoc”. Esse teste foi usado devido às amostras apresentarem valores
contrastantes em suas idades, indo de 7 aos 12 anos. Autores como Scheffé (1959)
e Meyer (1983) afirmam que esse teste deve ser empregado quando todos os
contrastes tenham sido considerados implicitamente;
F) com o objetivo de relacionar as variáveis foi utilizado o teste de correlação
linear de Pearson. Com esse teste conseguimos observar a máxima diferença entre
a distribuição acumulada e a distribuição empírica dos dados (SIEGEL, 1975).
Os dados foram processados e analisados utilizando-se o pacote estatístico
SPSS 20.0 (Statistics Package Social Sciences), tendo sido utilizado para tal, um
notebook DELL CORE i5 de propriedade do pesquisador.
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4 RESULTADOS

Pode-se observar que, de modo geral, para ambas as localidades, os
números de escolares relativos às idades do sexo masculino e feminino não foram,
percentualmente, muito distantes. Analisando ambos os sexos, nota-se a
predominância dos escolares analisados que moram na zona rural, devido ao fato de
que os pais dos escolares da zona urbana aderiram menos à pesquisa que os pais
da zona rural e, também, mais de 60% das escolas examinadas eram da área rural
(Tabela 5).
Tabela 5 – Distribuição dos escolares de acordo com o sexo e localidade zona
urbana e zona rural. Cacoal/RO, 2017
Sexo
Idade
Zona Urbana
Zona Rural
Ambos
7
9
17%
21
12%
30
13%
8
5
10%
24
13%
29
13%
9
18
35%
17
10%
35
15%
Masculino
10
15
29%
41
23%
56
24%
11
4
8%
34
19%
38
17%
12
1
2%
41
23%
42
18%
Média
9,7
dp
1,3
TOTAL
52
100%
178
100%
230
100%
7
15
25%
32
17%
47
19%
8
11
19%
24
12%
35
14%
9
13
22%
25
13%
38
15%
Feminino
10
18
31%
27
14%
45
18%
11
2
3%
36
19%
38
15%
12
0
0%
49
25%
49
19%
Média
9,5
dp
1,4
TOTAL
59
100%
193
100%
252
100%
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

Com o objetivo de averiguar diferenças estatisticamente significativas em
nível de p,0,05 entre os sujeitos componentes da amostra, expõe-se na Tabela 6 a
análise comparativa entre os subgrupos de estudo, os quais são classificados em: a)
SGER para amostra composta por alunos regulares da escola rural; e b) SGEU para
amostra formada por alunos regularmente matriculados na escola urbana. Ao se
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analisar a tabela constata-se que o teste “t” de Student para amostras independentes
não revelou diferenças significativas entre as médias das variáveis que caracterizam
a amostra, demonstrando a homogeneidade entre os grupos.
Tabela 6 – Características físicas da amostra dividida por localidade
VARIÁVEIS

GRUPOS DE ESTUDO MASCULINO
SUBGRUPOS
SGER
SGEU
t

p

IDADE (anos)

9,8 +- 1,23

9,6+-1,13

1,688

0,675

PCT (kg)

36,4 +- 3,6

32,7 +- 2,4

1,233

0,541

E (cm)

140 +- 12

135 +- 10

1,567

0,521

VARIÁVEIS

IDADE (anos)

PCT (kg)

E (cm)

GRUPOS DE ESTUDO FEMININO
SUBGRUPOS
SGER
SGEU
t
9,84 +- 1,4

9,1+-0,56

35,85+-3,51 31,32+-2,34

141 +- 11

139+-10

p

1,432

0,521

1,121

0,512

1,111

0,551

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Nas tabelas 7 e 8, podem-se verificar prevalências da obesidade classificando
o IMC como normal, sobrepeso e obesidade, a circunferência abdominal sendo sem
risco, limite de risco e acima do limite de risco, na alteração em escolares de 7 a 12
anos, separados por idade, gênero e localidade (zona rural ou urbana).
Avaliando-se o IMC, observou-se que a frequência de normal, sobrepeso e
obesidade foi de 69%, 19% e 11%, respectivamente, no sexo masculino, e de 77%,
10% e 13% para o sexo feminino, de escolares da zona urbana, totalizando 111
alunos distribuídos em 52 do sexo masculino e 59 do sexo feminino. A amostra dos
escolares na zona rural contou com 371 alunos de ambos os sexos divididos em 173
escolares do sexo masculino e 198 do feminino. Seu IMC foi avaliado como normal,

87

sobrepeso e obesos, para 76,8%, 14,5% e 8,7%, para o sexo masculino, e normal
81%, 14% sobrepeso e 5% obesas para o sexo feminino. O grupo do sexo feminino
apresentou aproximadamente 53% do total de escolares envolvidos no estudo.
Já, na variável circunferência abdominal, os escolares do sexo masculino da
zona urbana encontram-se com classificação sem risco 53,9%, com limite de risco
40,4% e acima do limite 5,7%; aqueles do sexo feminino da mesma localidade
encontram-se com 57,6% sem risco, 32,2% no limite de risco e 10,2% acima do
limite de risco. Com um total de 371 alunos na zona rural, o sexo masculino
apresentou como sem risco 65,9%, limite de risco de 29,6% e 4,6% acima do limite
de risco; o sexo feminino apresentou 68,2% classificado como sem risco, 26,3%
limite de risco e 5,5% como acima do limite de risco.
Pode-se observar que, de modo geral, para ambas as localidades, os números de
escolares relativas às idades do sexo masculino e feminino não foram muito distantes
percentualmente. Analisando ambos os sexos, nota-se a predominância dos escolares que
moram na zona rural, pelo fato de que os pais dos escolares da zona urbana aderiram
menos à pesquisa que os pais da zona rural e, também, mais de 60% das escolas
examinadas eram da área rural.
Ao avaliar o IMC de alunos da zona urbana, observa-se que a frequência de
normalidade, o sobrepeso e a obesidade foram de 69%, 19% e 12%, respectivamente, no
sexo masculino, e de 77%, 10% e 13% no sexo feminino. Ao avaliar o IMC dos escolares
na zona rural, o IMC de normal, sobrepeso e obesos foi de 76,8%, 14,5% e 8,7%, para o
sexo masculino, e normal 81%, 14% sobrepeso e 5% obesas, para o sexo feminino. Na
variável circunferência abdominal, os escolares do sexo masculino da zona urbana
encontram−se com classificação sem risco 53,9%, com limite de risco 40,4% e acima do
limite 5,7%, e do sexo feminino da mesma localidade com 57,6% sem risco, 32,2% no
limite de risco e 10,2% acima do limite de risco. Na zona rural, o sexo masculino
apresentou−se como sem risco 65,9%, com o limite de risco de 29,6% e 4,6% acima do
limite de risco, e do sexo feminino 68,2% classificado como sem risco, 26,3% limite de
risco de 5,5% como acima do limite de risco (Tabelas 7 e 8).

Tabela 7 – Caracterização da amostra por localidade zona rural
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Sexo Idade

IMC

Circunferência Abdominal

Normal

Sobrepeso Obeso

Sem risco

Limite

Acima do limite

Masculino 7
8

18
15

1
8

3
0

11
16

8
7

3
0

9

16

0

1

10

7

0

10

31

3

5

28

10

1

11

25

4

2

25

4

2

12

28

9

4

24

15

2

25 (14,5%)
5
2

15
(8,7%)
3
4

114 (65,9%) 51
(29,6%)
16
13
15
5

8 (4,6%)

7
8

133
(76,8%)
23
18

9

21

4

2

19

7

1

10

22

5

1

22

4

2

11

36

2

0

32

6

0

12

42

7

1

31

17

2

Total
Feminino

Total

162
25 (14%)
(81%)
Fonte: elaborada pelo autor, 2017.

11 (5%) 135 (68,2%) 52
(26,3%)

2
4

11 (5,5%)

Tabela 8 – Caracterização da amostra por localidade zona urbana
Sexo Idade

Masculino

IMC
Normal

Sobrepeso

Obeso

Sem risco

Limite

Acima do limite

7

7

2

0

3

6

0

8

2

3

0

3

2

0

9

11

2

5

10

6

2

10

12

2

1

8

6

1

11

3

1

0

3

1

0

12

1

0

0

1

0

0

36 (69%) 10 (19%)

6 (12%)

28 (53,9%)

21 (40,4%) 3 (5,7%)

7

14

1

2

7

8

2

8

11

0

0

8

2

1

9

7

2

2

6

5

0

10

13

2

3

12

3

3

11

1

1

0

1

1

0

12

0

0

0

0

0

0

7 (13%)

34 (57,6%)

19 (32,2%) 6 (10,2%)

Total
Feminino

Total

Circunferência abdominal

46 (77%) 6 (10%)

Fonte: elaborada pelo autor, 2017.

A tabela 9 mostra a comparação entre as escolas e os gêneros nas variáveis
IMC e CA. Quando comparados os gêneros dentro das zonas escolares, verificou-se
que não houve diferença significativa.
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Tabela 9 – Teste t independente das variáveis IMC, CA e RC comparando com o
gênero de escolares da zona urbana e zona rural. Cacoal/RO, 2017
Comparação das variáveis por gênero zona urbana
Variáveis

t

p

IMC

1.113

0,689

CA

1.946

0,767

RC

-146

0,6472

Comparação das variáveis por gênero zona rural
Variáveis

t

p

IMC

1.239

0,772

CA

1.387

0,657

RC

-1.371

0,612

Fonte: elaborada pelo autor, 2017. Legenda: CA = circunferência abdominal / RC = risco cardíaco /
IMC = índice de massa corporal.

A tabela 10 mostra a comparação das variáveis dos gêneros masculino e
feminino dentro das zonas urbana e rural. No gênero feminino e masculino, pode-se
observar que houve diferença significativa na variável risco cardíaco (RC).
Tabela 10 – Distribuição das variáveis IMC, CA e RC comparando o sexo
feminino em escolares da zona urbana e zona rural e sexo masculino em
escolares da zona urbana e rural. Cacoal/RO, 2017
Comparação das variáveis no gênero feminino entre zona urbana e zona rural
Variáveis

t

p

IMC

1.57

0,117

CA

-1.273

0,220

RC

2.206

0,028*

Comparação das variáveis no gênero masculino entre zona urbana e zona rural
Variáveis

t

p

IMC

1.47

0,153

CA

-1.337

0,183

RC

2.088

0,038*

Legenda: * = diferença significativa / CA = circunferência de abdominal / RC = risco cardíaco / IMC =
índice de massa corporal.
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.
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Na figura 6, é analisada a relação das variáveis peso e IMC nas escolas das
zona urbana e rural nos dois gêneros podendo observar no gênero feminino houve
correlação de r=0,83 nas meninas da zona rural e 0,91 nas meninas da zona urbana.
No gênero masculino os valores de r=0,78 e r=0,92 nas zonas rural e urbana,
respectivamente, mostrando uma correlação forte, sobre a qual podemos afirmar
que o peso aumentado o IMC segue a mesma tendência nos dois gêneros e em
ambas as localidades de estudo.
Figura 6 – Análise da relação das variáveis IMC e peso corporal nos gêneros
masculino e feminino, na zona rural e urbana de Cacoal/RO, 2018

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018.

Na figura 7, é analisada a relação das variáveis peso e circunferência
abdominal nas escolas da zona urbana e da rural nos dois gêneros podendo
observar no gênero feminino houve correlação de r=0,88 nas meninas da zona rural
e r=0,10 nas meninas da zona urbana. No gênero masculino, os valores de r=0,89 e
r=0,019 na zona rural e urbana, respectivamente, mostrando uma correlação forte.
Podemos afirmar que o peso aumentado e a gordura na região do abdômen segue a
mesma tendência nos escolares estudados.
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Figura 7 – Análise da relação das variáveis peso corporal e circunferência
abdominal nos gêneros masculino e feminino, na zona rural e urbana de
Cacoal/RO, 2018

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018.

Na figura 8, é analisada a relação das variáveis IMC e circunferência abdominal
nas escolas da zona urbana e da rural nos dois gêneros podendo observar no
gênero feminino houve correlação de r=0,91 nas meninas da zona rural e r=0,11 nas
meninas da zona urbana. No gênero masculino, os valores de r=0,89 e r=0,019 na
zona rural e da urbana, respectivamente, mostrando uma correlação forte. Podemos
afirmar que o IMC e a gordura na região do abdômen segue a mesma tendência nos
escolares estudados.
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Figura 8 – Análise da relação das variáveis IMC e circunferência abdominal nos
gêneros masculino e feminino, na zona rural e urbana de Cacoal/RO, 2018

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018.

Na tabela 11, verifica-se a variável imagem corporal e sua caracterização
entre satisfeito, insatisfeito quero emagrecer e insatisfeito quero engordar, nas
localidades zona rural e urbana.
Tabela 11 – Caracterização da amostra por localidade e por imagem corporal
Sexo Feminino
n (%)

Sexo Masculino
n (%)

Ambos
n

Satisfeito

111 (58)

111 (62)

222

Insatisfeito − Quer emagrecer

67 (35)

35 (20)

102

Insatisfeito − Quer engordar

15 (8)

32 (18)

47

193 (100)

178 (100)

371

Satisfeito

24 (41)

22 (42)

46

Insatisfeito − Quer emagrecer

30 (51)

15 (29)

45

Zonas Urbana e Rural
Rural

Total Rural
Urbana

Insatisfeito − Quer engordar
Total Urbana
Total

5 (8)

15 (29)

20

59 (100)

52 (100)

111
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Continuação da tabela 11
Sexo Feminino
n (%)

Sexo Masculino
n (%)

Ambos
n

Satisfeito

135 (54)

133 (58)

268

Insatisfeito − Quer emagrecer

97 (38)

50 (22)

147

Insatisfeito − Quer engordar

20 (8)

47 (20)

67

252 (100)

230 (100)

482

Zonas Urbana e Rural

Total
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

Na tabela 12, verifica-se a relação entre as variáveis IMC e imagem corporal
no gênero feminino, utilizando o teste de correlação de Pearson. Constata-se que na
zona rural todas as relações foram significativas, com uma ênfase maior no IMC com
imagem desejada r = 0,43 e p = 0,001. Na zona urbana, também foram as variáveis
IMC e imagem desejada com um r = 53 e p = 0,001, como segue.
Tabela 12 – Relação das variáveis imagem corporal e IMC nos alunos do
gênero feminino em ambas as localidades
RURAL

r

P

0,192*

0,001

0,234*

0,003

Imagem desejada

0,432*

0,001

Imagem corporal

0,282*

0,002

0,342*

0,001

0,434*

0,001

Imagem corporal
IMC
IMC
Imagem percebida
IMC

URBANA

IMC
IMC
Imagem percebida
IMC
Imagem desejada
Fonte: elaborada pelo autor, 2017

Na tabela 13, verifica-se a relação entre as variáveis IMC e imagem corporal no
gênero masculino, utilizando o teste de correlação de Pearson. Constata-se que na
zona rural todas as relações foram significativas, com ênfase maior no IMC com
imagem desejada r = 0,53 e p = 0,001. Na zona urbana, também foram as variáveis
IMC e imagem desejada que tiveram relação com um r = 41 e p = 0,001, como
segue.
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Tabela 13 – Relação das variáveis: imagem corporal e IMC nos alunos do
gênero masculino em ambas as localidades
RURAL

Imagem corporal

r

p

0,182*

0,001

0,134*

0,003

0,432*

0,001

0,252*

0,002

0,242*

0,001

0,414*

0,001

IMC
IMC
Imagem percebida
IMC
Imagem desejada
URBANA
Imagem corporal
IMC
IMC
Imagem percebida
IMC
Imagem desejada
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

A tabela 14 apresenta a caracterização da amostra por localidade e o grau de
maturação biológica dos escolares: os meninos que estão no período pré-púbere
são 130 (57%), no púbere são 85 (37%) e pós-púbere são 15 (6%). Na zona urbana,
71% são pré-púbere, 27% púbere e 2% pós-púbere. Já na zona rural, 52% são prépúbere, 40% púbere e 8% pós-púbere. As meninas que estão no período pré-púbere
são 110 (44%), no púbere, 117 (46%) e no pós-púbere 25 (10%). Na zona urbana
58% são pré-púbere, 42% púbere e 0% pós-púbere. Já na zona rural 39% são prépúbere, 48% púbere e 13% pós-púbere.
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Tabela 14 – Caracterização da amostra por localidade e maturação biológica
Sexo

Zona Urbana

Idade

Zona Rural

Ambas

Prépúbere

Púbere

Póspúbere

Prépúbere

Púbere

Póspúbere

Prépúbere

7

9

0

0

21

0

0

30

0

0

8

5

0

0

22

2

0

27

2

0

9

16

2

0

12

5

0

28

7

0

10

7

8

0

24

16

1

31

24

1

11

0

4

0

10

22

2

10

26

2

12

0

0

1

4

26

11

4

26

12

TOTAL

37

14

1

93

71

14

130

85

15

%

71%

27%

2%

57%

40%

2%

57%

37%

6%

7

14

1

0

27

5

0

41

6

0

8

9

2

0

16

8

0

25

10

0

9

6

7

0

16

9

0

22

16

0

10

4

14

0

11

16

0

15

30

0

11

0

1

0

6

28

2

6

29

2

12

0

0

0

0

26

23

0

26

23

TOTAL

33

25

0

76

92

25

109

117

25

%

58%

42%

0%

39%

48%

13%

44%

46%

10%

Masculino

Feminino

PósPúbere púbere

Fonte: Próprio autor, 2017.

Quando comparada a associação entre as variáveis maturação biológica e o
IMC das meninas das escolas rurais, foi evidenciado o coeficiente de 0,207 com um
valor de p = 0,001, mostrando uma relação com alta significância. Já na maturação
biológica dos meninos e o IMC, foi evidenciado o coeficiente de 0,124 com p = 0,61,
mostrando que não houve relação significativa, como é mostrado na tabela 15.
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Tabela 15 – Relação das variáveis maturação biológica e IMC entre os gêneros
em escolas rurais

FEMININO
MASCULINO

Variáveis
Maturação biológica
IMC
Maturação biológica
IMC

r

p

0,207

0,001*

0,124

0,61

Legenda: *significativo

Fonte: Próprio autor, 2017.

Quando comparada a associação entre as variáveis maturação biológica e
IMC das meninas das escolas em zona urbana, foi evidenciado o coeficiente de
0,407 com um valor de p = 0,002, mostrando uma relação com alta significância.
Entre maturação biológica dos meninos e IMC foi evidenciado o coeficiente de 0,224
com p = 0,71, mostrando que não houve relação significativa, como é exibido na
tabela 16.
Tabela 16 – Relação das variáveis maturação biológica e IMC entre os gêneros
nas escolas em zona urbana

FEMININO
MASCULINO

Variáveis
Maturação biológica
IMC
Maturação biológica
IMC

r

p

0,407

0,002*

0,224

0,71

Legenda: *significativo

Fonte: Próprio autor, 2017.

A tabela 17 apresenta os valores descritivos das variáveis estresse e
rendimento escolar. O estresse se enquadrou dentro do perfil de resistência em que o valor
ficou na média 6,3 da escala de estresse. Quando verificada a idade cronológica das
amostras, pôde-se verificar que a média ficou em 8,7 anos e dp ± 1,9 ano. Quando
avaliado o rendimento escolar por meio das notas, pôde-se verificar que, na disciplina de
língua portuguesa, as crianças alcançaram a média de 75 e dp ± 8,34, e, na disciplina de
matemática, as crianças alcançaram a nota de 72 dp ± 9,76, como pode ser observado a
seguir:
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Tabela 17 – Análise descritiva das variáveis idade cronológica, estresse e
rendimento escolar (português e matemática) das zonas rural e urbana
ZONA RURAL
N
371
371
371
371
ZONA URBANA
N
111
111
111
111

Variáveis
Idade cronológica
Estresse
Notas de português
Notas de matemática
Variáveis
Idade cronológica
Estresse
Notas de português
Notas de matemática

Média
9,5
6,3
75
72

Dp
1,9
1,2
8,34
9,76

Média
9,3
6,1
77
75

Dp
1,5
1,3
7,9
6,8

Fonte: próprio autor, 2017.

A tabela 18 mostra as relações entre estresse e nota de português e estresse e nota
de matemática. Pode-se perceber que houve relação em todas as variáveis analisadas,
como pode ser visto a seguir.
Tabela 18 – Relação entre as variáveis estresse e rendimento escolar
Variáveis

Nº

R

p

Estresse x NP

371

0,32

0,374*

Estresse x NM

371

0,21

0,467*

Variáveis
Estresse x NP

Nº
111

R
0,42

p
0,174*

Estresse x NM

111

0,33

0,267*

Legenda: NP= Notas de português / NM= Notas de matemática / * significância
Fonte: próprio autor, 2017.

A tabela 19 mostra a análise de regressão linear entre a variável dependente
estresse e a variável independente rendimento escolar: notas de matemática e
português. Pode-se verificar que, nessa regressão, as variáveis independentes
interagiram com o estresse com 65% de interferência e um p = 0,000.
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Tabela 19 – Análise de regressão linear das variáveis estresse e notas de matemática e
português analisadas no estudo
Variáveis
þ
t
sig
r
sig
Português
0,181
3,301 0,001*
Matemática

0,132

2,658 0,008*

0,65

0,000*

* significância
Fonte: próprio autor, 2017.

Na tabela 20, os dados são referentes às comparações entre os grupos e
intragrupos através do teste de Anova. Pode-se perceber que não houve relação
quando comparados os grupos nas variáveis analisadas.
Tabela 20 – Análise comparativa dos grupos através do teste de Anova
Variáveis
Maturação feminina

Maturação masculina

Maturação ambos

Imagem corporal real

Imagem corporal ideal

Nível de satisfação

Grau de IMC

Comparações
Entre grupos

Soma
18,491

Dentro grupos
Total

2

Médio
9,245

233,362

249

0,937

251,853

251

4,649

2

2,324

Dentro grupos

184,238

227

0,812

Total

188,887

229

19,086

2

9,543

Dentro grupos

429,970

479

0,898

Total

449,056

481

73,681

2

36,841

Dentro grupos

334,719

479

0,699

Total

408,400

481

Entre grupos

Entre grupos

Entre grupos

Entre grupos

5,363

2

2,682

Dentro grupos

344,199

479

0,719

Total

349,562

481

,061

2

0,030

Dentro grupos

119,767

479

0,250

Total

119,828

481

Entre grupos

Entre grupos

3265,673

Dentro grupos

2109,580

479

5375,254

481

Total
Circunferência
abdominal
Risco cardíaco

dp

2 1632,837

Entre grupos

15184,391

Dentro grupos

19063,175

479

Total

34247,565

481

Sig.
0,60

2,864

0,59

10,631

0,70

52,721

0,58

3,732

0,75

0,122

0,885

370,751

0,51

190,769

0,52

212,197

0,55

4,404

2 7592,195
39,798

Entre grupos

81,196

2

40,598

Dentro grupos

91,644

479

0,191

172,840

481

Total

F
9,865
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Continuação tabela 20
Estresse

Entre grupos
Dentro grupos

0,000
0,000

2
479

Total

0,000

481

1572,932

2

786,466

Dentro grupos

46157,845

217

212,709

Total

47730,777

219

1504,261

2

752,131

Dentro grupos

36213,720

217

166,884

Total

37717,982

219

Desempenho português Entre grupos

Desempenho
matemática

Entre grupos

Fonte: próprio autor, 2017.

0,000
0,000
3,697

0,56

4,507

0,62
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No estudo, alguns dados chamaram a atenção para a direção que a
obesidade e sobrepeso vêm tomando na população estudada. Verifica-se que os
índices de sobrepeso estão altos nos escolares das duas localidades estudadas.
Verifica-se também que ainda existe diferença nessas variáveis nas localidades
estudadas, tendo um maior índice nos escolares da zona urbana.
Pode-se observar que, de modo geral, para ambas as localidades, o número
de escolares relativos às idades do sexo masculino e feminino não foi muito distante,
percentualmente. Analisando ambos os gêneros, nota-se a predominância dos
escolares analisados que moram na zona rural, devido ao fato de que os pais dos
escolares da zona urbana aderiram menos à pesquisa que os pais da zona rural e,
também, mais de 60% das escolas examinadas eram da área rural.
Através dos estudos, pôde se perceber que, nos últimos oito anos, a
obesidade em escolares vem aumentando de forma assustadora. Romanholo et al.
(2008) e OMS (2000) tinham uma estimativa de 20% de escolares obesos. Hoje,
segundo a OMS (2014), pode-se perceber um aumento de 5% a 8% nesse
percentual, ou seja, pode-se verificar que temos quase 30% de escolares obesos ou
acima do peso.
Além disso, alguns estudos, como Veber et al (2014), Romanholo et al
(2014), Herrmann et al (2013) e Del Vecchio et al (2014), apontam que a obesidade
pode ser influenciada por fatores ambientais, psicológicos e sociais.
Porém, os dados e estudos apontando esses fatores são escassos, pois
apontam apenas suposições, e não estudos de causa-efeito, mostrando realmente
os fatores desencadeantes dessa doença. Outro limitador de alguns estudos é que
levaram em conta apenas o IMC como ponto de corte para diagnosticar a
obesidade. Esse indicador é importante para avaliar essa doença; porém, é muito
reducionista utilizarmos essa ferramenta apenas como avaliador dessa doença.
Devemos utilizar outras formas para associar, por exemplo, a circunferência
abdominal.
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Já Herrmann et al (2013) avaliaram escolares em Cascavel, no interior do
estado do Paraná, e verificaram que 10% das crianças estavam com obesidade
centralizada no abdômen.
Em outro estudo, realizado por Del Vecchio et al (2014), em Santo André, no
estado de São Paulo, os autores verificaram uma associação forte entre obesidade
e circunferência abdominal, além de um aumento significativo na pressão arterial
nos escolares.
E, por fim, os estudos realizados por Romanholo et al (2014) e Romanholo et
al (2012), em escolares do município de Cacoal, no estado de Rondônia,
verificaram as relações positivas e significantes entre obesidade e coordenação
motora, obesidade e estresse, obesidade e autoimagem. Com isso, é interessante
verificar que a obesidade é uma doença que implica não apenas a aparência do ser
humano, mas em outras estruturas e sistemas corporais.
Estudos têm alertado para o aumento da obesidade em crianças, apontando
para a possibilidade de crianças obesas virem a se tornar adultos obesos. A
obesidade infantil vem crescendo de forma desordenada no mundo. Dessa forma, é
inevitável falar sobre esse assunto.
Para Romanholo et al (2012), a obesidade tem aumentado de forma
alarmante em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na década de 1990, um
em cada cinco adolescentes estadunidenses tinha peso excessivo (1988-1991),
mostrando um aumento de 40% na prevalência para essa faixa etária (US
DEPARTAMENT OF HERT AND HUMAN SERVICES apud GATTI, 2005).
Resultados do estudo Monica (Monitoring of Trends and Determinants in
Cardiovascular Diseases 1993-1996) mostraram aumento na prevalência de
obesidade entre 10% e 40% na maioria dos países da Europa, tendo sido o maior
aumento na Inglaterra, onde a prevalência duplicou, e está sempre associado a má
alimentação e aumento no sedentarismo (OMS, 2010).
Estudos passados trouxeram informações sobre obesidade em adolescentes
que variam de 8% a 20% em diferentes locais geográficos. Dados sobre prevalência
de sobrepeso e obesidade na adolescência eram escassos; hoje, podemos citar
alguns estudos clássicos, como Del Vecchio et al (2014), Malta et al (2014), Silva et
al (2015) e estudos no nível do estado de Rondônia, como os de Romanholo et al
(2008) e Romanholo et al (2014).
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A obesidade está associada às alterações metabólicas importantes, que são
dependentes de sua duração e gravidade cujas consequências ocorrem mais no
adulto (VICTORINO et al, 2015). Entretanto, a criança obesa já apresenta maior
risco para o desenvolvimento de algumas doenças e distúrbios psicossociais
provocados pelo estigma da obesidade, que são de grande relevância nessa fase de
estruturação da personalidade (ESCRIVÃO et al, 2000).
Ocorreram dois estudos importantes na prevenção e no tratamento da
obesidade. De acordo com Bouchard et al (2007), o primeiro estudo foi publicado
pela OMS, no ano de 1998, que relatório propôs uma classificação para o peso
corporal, baseado no índice de massa corporal (IMC); com o apoio da maioria dos
países, tal objetivo da OMS foi alcançado com sucesso. O segundo estudo, do
mesmo autor, foi publicado no final de 1998, pelos Institutos Nacionais de Saúde –
NIH (National Institutes of Hearth). O objetivo do estudo foi oferecer algumas
orientações para que possam ocorrer prevenções e o tratamento de obesidades e
suas doenças crônicas ou comorbidades. Comparando com o atual estudo, pode-se
verificar que os dados mundiais sobre obesidade e risco cardíaco vêm crescendo
exponencialmente.
Pode-se comparar, com o atual estudo, a análise de obesidade abdominal de
crianças e adolescentes desenvolvida no município de Cascavel, no Paraná, análise
essa que realizou várias avaliações, dentre elas IMC e circunferência abdominal.
Nesse estudo, a prevalência de obesidade abdominal está próxima de 10% e os
fatores associados ao desfecho foram a série escolar e o estado nutricional. Ações
educacionais devem ser enfatizadas entre as escolas, com especial atenção àquelas
do Ensino Fundamental e com alunos que apresentam excesso de peso corporal
(HERRMANN et al, 2013).
Em um estudo realizado por Rosini et al (2013), “Perfil de risco cardiovascular
em crianças e adolescentes do município de Guabiruba-SC”, a medida de cintura
mostrou relação direta com os índices antropométricos habitualmente usados e não
funcionou na faixa etária pré-escolar como preditor de risco cardiovascular, mas foi
associado a obesidade.
Pode-se dizer com esse estudo que, além de o excesso de peso corporal ser
fator de risco para desenvolvimento de doenças crônicas, o nível elevado de leptina
e de ácido úrico têm sido observados em obesos.
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Pesquisa realizada na cidade de São Paulo, envolvendo 200 escolares com 8
a 10 anos de idade, revelou que, na faixa etária de 9 a 10 anos, está todo o
sobrepeso, o que contribui diretamente com o risco de doenças crônicas (MIRANDA
et al, 2015). O estudo Erica, que avalia risco cardiovascular em adolescentes nas
bases escolares, foi o primeiro estudo brasileiro com representatividade nacional e
regional a avaliar a prevalência de hipertensão arterial e obesidade, revelando que
os adolescentes do sexo masculino têm maiores prevalências de hipertensão arterial
(HA) e de obesidade; enquanto a prevalência de HA é maior entre os mais velhos
(principalmente no sexo masculino), a de obesidade é maior entre os mais novos,
em ambos os sexos (BLOCH et al, 2016).
A obesidade e hipertensão são reconhecidas como os mais importantes
determinantes de hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE) na população em geral. O
estudo Bogalusa, que avalia doença cardiovascular na infância e o impacto na vida
adulta, revelou que a adiposidade e a pressão arterial descontrolada têm impacto
diretamente na vida adulta ao desenvolver cardiopatia (LAI et al, 2014).
Para Novaes et al (2014), o conjunto dessas alterações tem sido descrito
como “síndrome metabólica” ou “síndrome da resistência à insulina”, já que a
hiperinsulinemia tem um papel importante no desenvolvimento de outros
componentes da síndrome metabólica; comprovadamente essas alterações já estão
presentes em crianças e adolescentes. O peso corporal excessivo em meninas e
meninos na puberdade causa problemas psicológicos, que afetam as atividades
sociais, educacionais e esportivas, além de se tornarem um fator de predisposição
para doenças crônicas não transmissíveis.
No campo da saúde, a noção de modernização na epidemiologia clássica
passou pela tentativa de traçar as etapas do desenvolvimento humano a partir do
perfil

de

morbimortalidade

de

cada

sociedade.

Em

relação

à

transição

epidemiológica, Orman, apud Barreto & Carmo (1995), descreve-a como um
processo de mudança nos padrões de morbimortalidade que se daria em estágios
sucessivos e seguiria a trajetória do tradicional para o moderno.
A chamada transição nutricional também se baseia numa concepção
desenvolvimentista, à medida que interpreta que transformações econômicas,
sociais e demográficas influenciaram na saúde das populações, alterando os
padrões nutricionais e a dieta dos indivíduos (POPKIN, 1994). A transição nutricional
é descrita por Popkin (1994), a partir de cinco amplos padrões de alimentação:
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coleta de alimentos, escassez, “vencendo a escassez”, doenças degenerativas e
mudanças comportamentais. Na primeira fase, chamada de “coleta de alimentos”, a
dieta dos caçadores e coletores era rica em carboidratos e fibras e pobre em
gorduras (particularmente gordura saturada). Na segunda fase, a da “escassez”, a
dieta era menos variada e sujeita a períodos episódicos de extrema falta de
alimentos, tendo como resultado uma redução da estatura dos indivíduos.
O padrão da escassez dependia diretamente do sucesso que cada civilização
empreendia para romper os limites impostos pelas técnicas agrícolas ainda muito
rudimentares. Na terceira fase, designada “vencendo a escassez”, o consumo de
frutas e vegetais e proteína animal é aumentado, e o amido perde a importância no
padrão da dieta, a fome crônica é reduzida. A partir dessa fase, a transição
nutricional refere-se principalmente ao último terço desse milênio. A quarta fase, a
das “doenças degenerativas”, é marcada por dietas com um alto consumo de
gordura total, colesterol, açúcar e outros carboidratos refinados, diminuição no
consumo de ácidos graxos polinsaturados e fibras, acompanhada por um estilo de
vida sedentário. A quinta fase, denominada “mudança comportamental”, objetiva
retornar ao padrão dietético próprio da primeira fase, distanciando-se do padrão das
doenças degenerativas. Essa última fase é motivada por uma preocupação maior
com a prevenção das doenças degenerativas, com o prolongamento da saúde e da
percepção do papel da atividade física para a consecução desses objetivos
(PERESTRELO e MARTINS, 2003).
Entretanto, seria reducionista explicar o fenômeno da obesidade, que é um
fator etiológico principal de muitas doenças crônicas, por exemplo, apenas pela
mudança nos padrões alimentares, como fazem os teóricos da transição nutricional.
O excesso de peso corporal pode fazer parte de um mecanismo adaptativo às
diversas agressões e carências a que o organismo foi submetido durante a vida.
Necessária se faz a análise da inserção dos agrupamentos humanos, ao se
construírem as explicações para o aparecimento de morbidades, tais como a
desnutrição e a obesidade (RECH, BURGOS, POLLO RENNER, 2015).
A obesidade é uma doença silenciosa que atinge indivíduos de diferentes
idades, sexo e raça. O acréscimo evidenciado pelos órgãos reguladores de saúde
sobre a doença em crianças e jovens no século atual eleva-a a níveis de
preocupação, pois, embora possa ser evitada, tem apresentado prejuízos
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econômicos e sociais a países desenvolvidos e em desenvolvimento (COSTA,
FERREIRA, AMARAL, 2010).
A obesidade infantil tem crescido em grande proporção e, com base nesse
crescimento, o presente projeto verificou a prevalência da obesidade em escolares
de 7 a 12 anos, de ambos os sexos e de escolas públicas do município de Cacoal,
estado de Rondônia, já que pessoas obesas podem apresentar propensão a
doenças coronarianas, além de males como diabetes, hipertensão, desânimo, entre
outros (KOGA, 2005).
Berria et al (2013) enfatizam também que a obesidade, por ter se tornado um
problema de saúde pública, é uma temática abrangente de estudo de diferentes
áreas do saber, primordialmente por apresentar-se na infância e na adolescência,
evidenciando uma série de prejuízos à saúde de tais indivíduos. Diante disso, o
aumento da circunferência abdominal é um indicador de que a obesidade infantojuvenil é um alarmante estatístico presente nas escolas do país.
No ambiente escolar, crianças e jovens acima do peso corporal ideal para sua
altura e idade fazem parte de um quadro mundial da transformação alimentar e
cultural ocorridos na sociedade atual. Transformação essa que incrementa à vida
escolar prejuízos à saúde física e mental do indivíduo (AZEVEDO e BRITO, 2012).
Um estudo realizado por Rech et al (2015), na região de Parelheiros,
considerada uma das mais pobres do município de São Paulo e, onde há baixo nível
de escolaridade, mostra o resultado de obesidade de 14,7% e de sobrepeso de
16,5%, em crianças de 6 a 14 anos. Em outro estudo, realizado por Colognese et al
(2015), foram avaliadas 886 crianças de ambos os sexos, sendo 436 (49,2%) do
sexo feminino e 450 (50,8%) do sexo masculino. As idades variavam de 11 a 14
anos, tendo como média 12,96 anos. A variável IMC 33% dos avaliados apresentouse acima do peso corporal, porém, a idade é maior que a estudada, classificando
baixo peso 6 (0,7%), peso adequado 588 (66,4%), sobrepeso 223 (25,2%) e
obesidade 69 (7,8%) um pouco acima do atual estudo.
Giugliano e Carneiro (2004) examinaram 452 escolares, sendo 203 do sexo
masculino (44,9%) e 249 do sexo feminino (55,1%). Do total de meninos
examinados, 85 (41,9%) tinham entre 6 e 8 anos de idade e 118 (58,1%), entre 9 e
10 anos de idade. Quanto às meninas, 112 (45,0%) tinham entre 6 e 8 anos de idade
e 137 (55,0%), entre 9 e 10 anos de idade. A prevalência de sobrepeso e obesidade
foi de 21,1% nos meninos e 22,9% nas meninas. Em um estudo feito em Campo

106

Grande, Mato Grosso do Sul, por Carneiro Travi et al (2011), constou de 728
escolares do ensino fundamental. Em relação à classificação dos escolares pelo
IMC, observaram-se 26 (3,6%) crianças abaixo do peso; 478 (65,7%) com peso
normal; 119 (16,3%) com sobrepeso; e 105 (14,4%) obesas.
Os resultados de um estudo realizado em uma cidade Serrana do Rio Grande
do Sul por Rech et al (2010), com a mesma faixa etária de idade, entre 7 e 12 anos,
e com amostra de 1.442, as prevalências de obesidade 287 (8%) e sobrepeso 116
(19,9%), respectivamente, não foi encontrada diferença estatística para o atual
estudo.
Na variável circunferência abdominal, o atual estudo apontou os alunos das
escolas da zona urbana com o valor de 56% apresentado como sem risco, 36%
como limite de risco e 8% acima do limite de risco para ambos os sexos.
Analisando o estudo realizado por Carneiro Travi et al (2011), com uma
amostra de 383 alunos de escola pública com idades entre 6 e 11 anos, a variável
circunferência abdominal alterada foi de 39,7%, assim apontando menor risco para
obesidade, corroborando com a atual pesquisa na variável circunferência abdominal.
Em um estudo, realizado por Iampolsky et al (2010), na cidade de Santo
André, São Paulo, as características gerais dos 1.408 pré-escolares e escolares
tiveram a variável circunferência abdominal encontrada em 140 (13,4%) como risco
acima do limite para obesidade, o que vem apontar uma tendência em relação aos
escolares apresentados no atual estudo.
O estudo, realizado por Pontes (2016), que avaliou 107 indivíduos de ambos
os sexos em uma escola rural, nas variáveis IMC e circunferência de cintura, 17%
dos escolares estavam com sobrepeso e 6,4% obesos no sexo masculino; essa
mesma amostra mostrou na avaliação da CC 19,1% e risco e 6,5% alto risco, o IMC
feminino 26,7% de sobrepeso e 8,7% obesas em relação à CC 41,7% alto e 41,7%
muito alto, corroborando assim com o atual estudo, no qual os dados apontam para
uma elevação na obesidade e risco alto pela gordura localizada.
Estudo realizado por Romanholo et al (2014) verificou a prevalência de
obesidade em escolares das redes públicas e privadas do município de Cacoal/RO.
Pôde-se verificar que a prevalência utilizando o IMC nos escolares das redes
públicas foi de 17%. Comparando com o atual estudo, nota-se que há uma evolução
para um agravamento do quadro de obesidade entre os escolares, o qual está
globalizado em todas as esferas sociais.
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Em outro estudo, realizado por Pereira et al (2008), no município de
Cacoal/RO, foram analisados 145 escolares da rede municipal de ensino. Verificouse, através do IMC, que 21,32% dos indivíduos estavam com excesso de peso,
corroborando assim também com o atual estudo.
Pode-se analisar que o índice de obesidade e risco cardíaco de estudantes
da zona urbana é um pouco maior que na zona rural, porém os valores não são tão
discrepantes.
Novaes et al (2014) comparou crianças obesas e não obesas nas áreas
rurais e urbanas. Em seu estudo pôde se verificar que as crianças da área urbana
também apresentavam valores maiores que da área rural; contudo, essa diferença
não foi significativa.
Nas variáveis de nível comportamental, como a imagem corporal, pode-se
perceber que a preocupação e a insatisfação com a aparência corporal têm sido
objeto de estudo de diversas pesquisas, isso porque aumentou muito o número de
adolescentes com distúrbios alimentares. Essa preocupação excessiva pode ser
resultante dos padrões de beleza impostos que, muitas vezes, levam os jovens à
depressão (PASQUARELLI et al, 2010).
A obesidade e a puberdade precoce podem se tornar fatores de risco ao longo
do tempo para os meninos e as meninas. A puberdade precoce pode causar o
aparecimento de inúmeras doenças, como o câncer de mama e ovários, nas mulheres, de
próstata, nos homens, e de doenças cardiovasculares, em ambos os sexos (SERASSUELO
JÚNIOR, 2007).
Serassuelo Júnior (2007) pesquisou a autopercepção da imagem corporal e sua
relação com a obesidade e o sobrepeso em escolares de até 14 anos. Pode-se verificar,
no estudo, que os avaliados, que apresentavam maiores valores no IMC, eram aqueles
que pior se avaliavam em relação a seu autoconceito. Pode-se notar que os meninos, quando
analisadas suas silhuetas, apresentavam suas imagens reais mais próximas das ideais
(silhueta 3 ideal e real 2) em relação às meninas, cujas imagens eram mais distorcidas,
havendo maior distância entre a imagem real e a ideal (real 4 ideal 2).
Ao avaliar as prevalências de insatisfação corporal, observadas neste estudo, foi
identificado um índice de insatisfação nas meninas de 46%, pois 38% gostaria de diminuir o
peso e 8% gostaria de aumentar o peso, enquanto apenas 19,5% das meninas estão com
sobrepeso ou obesidade. Dos meninos, 42% está insatisfeito; destes, 22% gostaria de
diminuir o peso e 20% gostaria de aumentar o peso; 75,7% está com o IMC normal. O
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índice de maior insatisfação com a imagem corporal foi na zona urbana; ali, as meninas
queriam um corpo menor; 29% dos meninos queriam ter o corpo menor e também 29%
queriam ter o corpo maior.
Estudos de Triches e Giugliane (2007) e Petroski, Pelegrini e Glaner (2012)
corroboram com os resultados do atual estudo, sendo as meninas mais insatisfeitas
que os meninos, diferindo dos artigos citados, apenas quanto ao percentual de
insatisfação (no atual estudo, foi um pouco menor do que nos artigos citados).
Triches e Giugliane (2007) realizaram o estudo com 573 escolares de 8 a 10 anos
nos municípios de Dois irmãos e Morro Reuter, Rio Grande do Sul. Os achados desse
estudo revelaram que a prevalência de insatisfação corporal foi de 67,8% nas meninas e
de 59,6% nos meninos.
Petroski, Pelegrini e Glaner (2012) realizaram o estudo com adolescentes.
Participaram do estudo 641 adolescentes de 11 a 17 anos. A prevalência de insatisfação
com a imagem corporal nos rapazes foi de 54,5%, e nas moças de 65,7%. Assim como no
presente estudo, a insatisfação também foi maior entre as meninas.
Corseuil et al (2009) realizaram uma pesquisa com meninas de 10 a 17 anos e
identificaram que a prevalência de insatisfação com a imagem corporal encontrada nas
meninas de Três de Maio, Rio Grande do Sul, aparece elevada em 85,%; dessas, 71,7%
manifestou o desejo de reduzir o tamanho corporal, enquanto 13,3% desejava aumentálo. Os resultados mostraram que as meninas têm uma insatisfação corporal muito elevada e
querem, em sua maioria, diminuir o tamanho corporal, assim como demonstrou o atual
estudo. Isso se deve a uma cultura de culto ao corpo, segundo a qual a maioria das meninas
apresenta essa característica mais cedo que os meninos, e ainda de forma mais explícita.
Outro estudo feito por Fidelix et al (2011), com 405 escolares da zona rural e
urbana do ensino público, em que jovens de ambos os sexos de um município de
pequeno porte, com idades entre 14 e 17 anos, faixa etária um pouco mais elevada do que
a do presente estudo, os resultados encontrados foram os mesmos que os da atual
pesquisa, com um índice de maior insatisfação com a imagem corporal; assim como no
atual estudo também ocorreu na zona urbana.
Os autores Silva, Taquette e Coutinho (2014) realizaram um estudo cujo
objetivo era compreender a percepção da imagem corporal entre adolescentes no
ensino fundamental; com o estudo, concluiu-se que o padrão de corpo que a mídia impõe
afeta a autoimagem e a autoestima dos adolescentes; os que não se enquadram nesse
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modelo são discriminados e sofrem com isso, o que pode ocasionar problemas de saúde
físca ou psicológica resultantes da baixa autoestima.
Na sociedade, está acontecendo uma divinização do corpo belo e todos são
influenciados por essa cultura de corpo perfeito; o autor mostra-nos, ainda, que há
evidência de que os escolares da zona urbana têm mais contato com a influência da cultura
imposta pela mídia e pela sociedade; assim, eles são mais insatisfeitos com sua imagem
corporal se comparados aos escolares da zona rural; mas, devido à expansão dos
meios de informação, os escolares da zona rural já estão começando a ser influenciados
também.
Ao ser avaliado, o estágio de maturação, encontraram−se os seguintes resultados:
entre as meninas, 44% eram pré-púberes, 46% púberes e 10% pós-púberes.
Entre os meninos, 57% eram pré-púberes, 37% púberes e 6% pós-púberes.
Quando comparada a associação entre as variáveis a maturação biológica das meninas
e o IMC houve uma relação com coeficiente de 0,207 com um valor de p = 0,001,
evidenciando uma relação significativa. Já na comparação entre a maturação biológica dos
meninos e o IMC foi evidenciado o coeficiente de 0,124, com p = 0,61, o que demonstra
que não houve relação significativa. Este estudo mostra claramente que as meninas
amadurecem mais cedo que os meninos.
Pasquarelli et al (2010), em seus estudos, não perceberam diferença
significativa entre os gêneros, segundo a prevalência de excesso de peso e os estágios
de maturação sexual. Os resultados do estudo evidenciam que o processo de maturação
sexual interfere de forma distinta na prevalência do excesso de peso de meninos e
meninas. Os dados corroboram com a atual pesquisa, diferindo apenas que, somente
nas meninas houve relação da maturação com o sobrepeso e a obesidade, enquanto nos
meninos não houve. No mesmo estudo de Pasquarelli, não ficou claro o porquê dessa
diferença entre meninos e meninas; uma possível hipótese seria pelo amadurecimento
mais cedo das meninas, por motivo de que seu sistema fisiológico já estaria definido.
Porém, considera-se ser essa uma afirmação muito simplista, necessitando de um
aprofundamento maior.
Estudo realizado por Adami e Vasconcelos (2008) classificou a maturação em
três terços, em que o primeiro tercil (indivíduos com maturação sexual precoce)
representa o estágio I (pré-púberes) no atual estudo; o segundo tercil (grupo de
referência) representa o estágio 2 (púbere) no atual estudo; o terceiro tercil
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(indivíduos com maturação sexual tardia) representa o estágio 3 a 5 (pós-púbere) no atual
estudo. Os autores afirmam que as meninas com maturação sexual precoce têm
maior prevalência de sobrepeso. Os resultados corroboram o atual estudo e
comprovaram que a maturação das meninas tem relação com o sobrepeso e a
obesidade, e nos meninos não há relação.
A obesidade e a puberdade precoces podem gerar complicações ao longo do tempo
nos meninos e nas meninas. A obesidade é considerada como sendo um fator de
risco para muitas doenças, e a puberdade precoce pode causar o aparecimento de
inúmeras doenças, como câncer de mama e ovários, nas mulheres, e de próstata,
nos homens, bem como doenças cardiovasculares em ambos os sexos.
Nas variáveis estresse e rendimento escolar, podemos observar algumas
relações importantes, como as interações do ser humano e dos animais com o
meio, que requerem respostas psicológicas e comportamentais perante os constantes
desafios que lhes são impostos; o estresse é visto como parte do sistema biopsicossocial
adaptativo. Isso mostra que, para o ser humano ser capaz de responder a essas
demandas, é necessário superar adversidades impostas pelo meio, muitas vezes,
geradoras de desequilíbrio, tanto em termos físicos como psicológicos (LEMES et al,
2003).
Esse equilíbrio é denominado homeostase e corresponde à capacidade de
autorregulação dos vários sistemas existentes no organismo, de modo que, em face das
alterações no equilíbrio interno, o indivíduo reage de forma a buscar estabelecer
posição similar à que existia previamente à ocorrência do desequilíbrio (LEMES et al,
2003).
O estresse é parte do sistema biopsicossocial adaptativo. Na interação do ser
humano e dos animais com o meio, são requeridas respostas psicológicas e
comportamentais diante dos constantes desafios que lhes são impostos (URSIN e
OLFF,1993). O termo estresse foi definido, do ponto de vista fisiológico, por Selye (1965)
na década de 1930 e trouxe como grande contribuição a descrição de uma resposta não
específica a qualquer demanda que se imponha ao corpo. Essa resposta pode influenciar a
recuperação de doenças, reduzir a resistência a elas ou até produzi-la.
Para Lipp et al (1991), o estresse infantil é semelhante ao do adulto; a criança,
quando se vê diante de um estressor, reage com sensações físicas e psicológicas,
podendo as consequências do estresse excessivo ou prolongado levar a problemas
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graves de saúde. Os estudos apontam, ainda, que é na escola que aparecem os
principais sintomas de estresse.
A escola é vista como um contexto que privilegia as interações da criança com seus
pares, em decorrência do número de horas diárias que elas passam nesse ambiente.
Porém, é possível verificar que uma dessas formas de interação pode ser o conflito,
considerado uma oposição comportamental.
Com base nesse pressuposto, é possível verificar que o conflito entre pares, no
contexto escolar, surge como um estressor específico muito comum entre as crianças
das séries iniciais. Isso indica que a escola, considerada o primeiro ambiente socializante
para a criança fora do seio familiar, pode tornar−se uma fonte de estresse. Conforme Lipp
et al (1991) e Lemes et al (2003), explicitam que tanto o professor como o aluno
trazem para o ambiente escolar seu histórico de vida, suas ideias, concepções e
expectativas mútuas do que deverá ocorrer em sala de aula.
Pesquisas, desenvolvidas por Cause e Dubow (1992) e Compas, Malcarne e
Fondacaro (1988), evidenciaram que o estudo de estressores específicos é
considerado um ganho em decorrência do uso de diferentes estratégias para estressores
distintos, se for considerado que os fatores do meio, as variáveis pessoais, em especial as
avaliações de ameaça e o controle sobre o estressor, ou as exigências da situação
estressante poderão gerar influências.
Para Lipp et al (2002), as exigências impostas pelo contexto escolar, durante seu
desenvolvimento, exigências em que a criança se vê obrigada a adaptar−se, podem ser
geradoras de estresse. Contudo, a sintomatologia do estresse não afeta todas as
crianças de maneira uniforme, visto que cada pessoa interpreta os eventos de uma
maneira, podendo eles ser vistos como estressores ou não. Por isso, deve haver a
relevância da busca por mecanismos defensivos, psicologicamente adaptativos, bem
como a prevenção da instalação dos sintomas, visando à proteção a essas crianças.
Torna−se necessária, dessa forma, inicialmente, a identificação de condições que
poderiam contribuir para o desenvolvimento do estresse em crianças, em decorrência da
escassez de estudos a respeito do estresse infantil.
Em 1980, Grunspun já fazia inferências sobre a existência do estresse no
infante, porém, sem respaldo cientifico considerável para mensurá-lo e diagnosticá-lo.
Em 1987, Lipp e Romano publicaram uma versão preliminar de um Inventário de Sintomas
de Estresse, o qual veio a ser validado por Lucarelli em 1997 e deu origem à Escala de
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Estresse Infantil, viabilizando os estudos a respeito do levantamento do estresse em
crianças (LIPP et al,1991).
Vilela (1996) comparou o nível de estresse em crianças do Ensino Fundamental
de escolas particulares e públicas. Nesse estudo, foi verificado que as crianças
apresentavam o estado de atenção dentro do Inventário, corroborando com os achados
no atual estudo, em que as crianças analisadas também estão dentro da classificação de
atenção.
Tricoli (1997) averiguou a sintomatologia em escolares, e o que mais chamou
sua atenção foi o sintoma de dor de cabeça e dor de “barriga”. No atual estudo, o
sintoma que mais chamou a atenção foi a dor de cabeça, seguida por dor
abdominal. Observa-se que os dois estudos apontam a dor de cabeça como um sintoma
que requer a atenção de pais e professores. No estudo de Pereira (2008) analisou-se a
correlação entre o estresse e a dor abdominal sem causa física em 46 crianças de 7 a 14
anos; porém, nota-se que a dor de cabeça aparece no estudo como o terceiro fator de
sintomatologia que pode corroborar o atual estudo.
Ainda que exista a necessidade de estudos a respeito da sintomatologia do
estresse infantil, é possível identificar os sintomas de estresse mais prevalentes em
crianças, entre eles: aparecimento súbito de comportamentos agressivos, não
representativos do comportamento do infante no geral; desobediência inusitada;
dificuldade de concentração, sintomas de depressão, ansiedade, enurese, gagueira,
dificuldades de relacionamento, dificuldades escolares, pesadelos, insônia, birras e até o
uso indevido de tóxicos.
Além disso, há ocorrência de causas físicas relacionadas ao estresse, como
asma, bronquite, hiperatividade motora, doenças dermatológicas, úlceras, obesidade,
cáries, cefaleia, dores abdominais, diarreia, tiques nervosos, entre outros. Em estudo
realizado por Rodrigues et al (2014), os pesquisadores avaliaram o rendimento escolar
em crianças intoxicadas por chumbo. Segundo o estudo, os dados confirmam os
apontamentos sobre prejuízos à saúde e ao desenvolvimento infantil, indicando relações
entre a contaminação por chumbo e as dificuldades de aprendizagem. Nota-se que, no atual
estudo, muitas crianças são da zona rural, onde o uso de agrotóxicos é alto nas plantações e
a matéria-prima desses agrotóxicos são os metais pesados. Isso pode ser um agravante que
potencializou os sintomas do estudo de Rodrigues e o atual.
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A grande dificuldade em associar essas variáveis é citada por Lipp et al (1991),
onde os sintomas de estresse infantil não são sempre diagnosticados. Desse modo, pais e
professores acabam por punir e coagir a criança em decorrência de mudanças súbitas de
comportamento ou queda do rendimento escolar. Essas atitudes dos adultos, diante de
situações como essas, tendem a agravar o problema, pois se tornam mais uma fonte de
estresse para a criança, visto que ainda não compreende o que se passa em seu
organismo.
De acordo com Lipp (2005), a incidência de estresse grave na população infantil não é
conhecida; porém, há conhecimento a respeito das queixas que são responsáveis pelo
desenvolvimento da sintomatologia do estresse nessa população. Esse pressuposto
embasa a referência às queixas do infante em relação aos aversivos geradores de
estresse no contexto escolar, entre os quais está a irritabilidade demonstrada pelo
professor, os gritos, a impaciência e a falta de comunicação com os alunos, as instruções
confusas, a escassez de elogios, o desconhecimento dos direitos do alunado, não ser
compreensivo quando a criança queixa-se da existência de algum conflito no
contexto familiar, o excesso de tarefas, a manutenção de comportamentos de
competição entre os colegas de turma e a desorganização. Isso mostra quanto a relação
entre a criança e o professor pode contribuir para o desenvolvimento do estresse infantil.
O ingresso no contexto escolar pode ainda influenciar e dificultar o desenvolvimento
intelectual, emocional e afetivo da criança, visto que todas essas etapas trazem consigo
também inúmeras situações geradoras de tensão, muitas vezes incapacitantes para as
crianças e para o seu ainda frágil mecanismo de combate ao estresse. Isso é apontado
por Tricoli (1997), o qual explana que, atualmente, com a necessidade de as mães
entrarem no mercado de trabalho, as crianças têm iniciado a vida escolar, cada vez
mais precoce.
As exigências impostas pelo contexto escolar durante o seu desenvolvimento
humano, exigências em que a criança se vê obrigada a adaptar−se, podem ser
geradoras de estresse. Contudo, a sintomatologia do estresse não afeta todas as
crianças de maneira uniforme, visto que cada pessoa interpreta os eventos de uma
maneira, podendo ser visto como estressor ou não. Com isso, cabe a pais, professores e
família ficarem atentos à sintomatologia do estresse para que uma possível aresta na
criança não se torne um grande problema no adulto.
Nota-se que, quando comparados os grupos, não houve diferença
significativa nas variáveis analisadas. Pode-se perceber que as variáveis que mais
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se aproximaram de uma significância foram o grau de IMC e risco cardíaco,
mostrando assim um aumento nos valores dos escolares na zona rural.
Em um estudo realizado por Iampolsky et al (2010), na cidade de Santo
André, São Paulo, em 1.408 pré-escolares e escolares, verificaram que a variável
circunferência abdominal em 140 escolares (13,4%) verificaram que estão com risco
acima do limite para obesidade, isso vem apontar uma tendência em relação aos
escolares apresentados no atual estudo.
Em um estudo realizado por Pontes et al (2016), 107 indivíduos, de ambos os
sexos em uma escola rural, 17% dos escolares apresentaram, nas variáveis IMC e
circunferência de cintura, sobrepeso e 6,4% obesos no sexo masculino; essa
mesma amostra mostrou na avaliação da CC 19,1% e risco e 6,5% alto risco, O IMC
feminino 26,7% sobrepeso e 8,7% obesas em relação a CC 41,7% alto e 41,7%
muito alto, corroborando assim com o atual estudo, no qual os dados apontam para
uma elevação na obesidade e risco alto risco pela gordura localizada.
Segundo Pontes (2016), cita em seu artigo, desde os anos 1970 a
modernização forçada do campo e o desenvolvimento tendencioso e excludente
vêm ocasionando mudanças no perfil do estilo de vida das populações rurais,
repercutindo em grandes transformações sociais, culturais e econômicas. Ainda em
seu estudo, ele conclui que a maior parte dos fatores da qualidade de vida
analisados apresentam escores negativos; tais comportamentos podem ter
contribuído para a prevalência de sobrepeso e obesidade encontrados na amostra.
Quando comparamos com os dados do atual estudo, podemos verificar que
os valores da composição corporal dos escolares estão acima do esperado, o que
podemos imaginar que os fatos citados, no estudo de Pontes (2016), podem ser
extrapolados, no atual estudo.
Assim, sugere-se maior conservação de hábitos alimentares adequados,
prática regular de atividade física, aquisição de comportamento preventivo e controle
do estresse, visando prevenir e controlar os níveis de sobrepeso e obesidade, na
população rural.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos no estudo, pode-se perceber que há uma
tendência em associar o estresse ao rendimento escolar, visto que as crianças avaliadas
apresentavam−se em estado de atenção e com as notas no limite de suas médias. No
atual estudo, pôde-se verificar que as crianças apresentavam sintomas de estresse; porém,
não foram avaliados possíveis agentes estressores. No inventário de estresse, o
que mais chamou a atenção foram as respostas de sintomas físicos, como dor de
cabeça e dor de barriga. Sugere-se que haja um aprofundamento longitudinal nos
dados achados, em que poderão ser desenvolvidas pesquisas que acompanhem a
evolução dessas crianças na escola, no que tange ao estresse e ao rendimento escolar.
Nas variáveis maturação e imagem corporal, conclui-se que as meninas tiveram
maior relação com a obesidade, o que não foi evidenciado nos meninos, isso pode ser
afirmado porque os meninos ainda estavam em estágios iniciais de maturação, e sua regulação
hormonal ainda não estava equilibrada. Há uma hipótese ainda a ser pesquisada, a de que os
meninos são mais ativos fisicamente que as meninas.
A satisfação com a imagem corporal também tem relação com a obesidade; nesse
particular, as meninas são mais insatisfeitas com sua imagem corporal, se comparadas
com os meninos. Analisando-se essa insatisfação por área de localização, os escolares da
zona urbana, tanto meninos quanto meninas, são mais insatisfeitos. Percebe-se que
os meninos apresentam vontade de ter um corpo mais pesado e as meninas um
corpo mais magro. Isso pode ser entendido como “ser mais pesado” como ser mais
“forte” fisicamente, aumentando assim sua autoestima.
Quando analisada a composição corporal através do IMC e o risco cardíaco,
pode-se verificar que não houve diferença significativa nas variáveis que apontam
para uma tendência a sobrepeso e obesidade. Na variável que aponta risco
cardíaco, houve diferença nos grupos masculino e feminino com ênfase em
aumento em escolares da zona rural.
Quando analisadas todas as correlações, pode-se perceber que o IMC e
circunferência abdominal tiveram relações com a imagem corporal e maturação
biológica. Esses dados podem ser extrapolados para uma conclusão em que a
transição nutricional está cada vez mais presente na população rural, para a qual a
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alimentação de produtos industrializados, o sedentarismo uma possível má
orientação dietética e até mesmo uma exposição aos agrotóxicos parecem estar
presentes, necessitando assim um estudo para verificar essas possíveis
associações.
Quando analisamos as hipóteses, percebemos que não foi confirmada a
hipótese 1, não havendo relação entre as variáveis pesquisadas, apenas as
variáveis IMC e circunferência de abdômen com a maturação biológica e imagem
corporal nas meninas. Verificando a hipótese 2, houve a confirmação, sendo que os
escolares da zona urbana se diferenciam dos escolares da zona rural nas variáveis
pesquisadas.
No atual estudo, podemos perceber que alguns fatores vêm contribuindo
para o aumento da obesidade em escolares, como inatividade física, alimentação
oferecida nas cantinas, aulas de educação física não ativas e inclusivas, sendo
necessária, assim, uma intervenção política profunda nas escolas, para que se
possa desenvolver projetos intervencionais em práticas sadias de atividade física,
alimentação e atividades laborais. Cabe ainda com esses resultados um plano
governamental

para

adotar

práticas

por

meio

de

cursos,

palestras

de

conscientização de professores, alunos, familiares e gestores em educação.

Perspectivas futuras

Com isso, surge uma lacuna no atual estudo, que é buscar os fatores
nutricionais e verificar os níveis de atividade física dessa população.
Sugere-se que mais estudos sejam realizados com o propósito de aprofundar, de
forma longitudinal, a análise dessas variáveis, associando-as aos hormônios ligados à
obesidade. Não devemos nos preocupar só com o tratamento da obesidade, mas
também com a prevenção, a fim de evitarmos que, daqui a alguns anos, esses escolares
venham a desenvolver síndromes metabólicas relacionadas ao excesso de peso.
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Apêndice 2: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
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Apêndice 3: Termo de Assentimento de participação da pessoa como sujeito.
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ANEXOS

Anexo 1: Figuras do protocolo de avaliação maturacional sexual.
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Anexo 2: Figura do teste de imagem corporal.
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Anexo 3: ISS-I.
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Anexo 4: Ficha de avaliação.
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Anexo 5: Valores de IMC masculino e feminino.
Valores de IMC (Masculino)

Valores de IMC (Feminino)
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Anexo 6: Valores de referência da circunferência abdominal.
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Anexo 7: Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

148

149

150

/

