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1. INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença crônica, definida como excesso de gordura corporal em que ocorre concomitância de fatores de risco genéticos e ambientais. (Moraes, 2006).  Os fatores genéticos aparecem como os maiores determinantes da massa corporal; no entanto, situações ambientais podem diminuir ou aumentar a influência desses fatores (Rivera & Sepúlveda, 2003). 
A ocorrência de obesidade na infância está aumentando em todo o mundo. No Brasil, notavelmente em crianças na fase escolar, está ocorrendo um aumento marcante da obesidade infantil e de possíveis complicações clínicas da obesidade. Crianças obesas podem fazer parte dos grupos de riscos com maiores probabilidades de desenvolverem na idade adulta, distúrbios como a hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, transtornos coronarianos e problemas ortopédicos.
No entanto, em qualquer faixa sócio-econômica, a vida moderna tem criado condições para o desenvolvimento da obesidade infantil, na medida em que não possuem o hábito de praticar atividades aeróbicas (corridas, pedaladas, etc); assim, muitas vezes, o hábito de atividades físicas substituído por jogos eletrônicos, internet, televisão entre outros.
A avaliação antropométrica, mesmo quando restrita ao peso e estatura, assume grande importância no diagnóstico nutricional da criança. Isto se deve à sua facilidade de realização, objetividade da medida e possibilidade de comparação com um padrão de referência de manuseio relativamente simples, principalmente em estudos populacionais (Fornés, Martins, Velásquez-Meléndez & Latorre, 2002).
As curvas de Cole et al. (2000) para IMC foram desenvolvidas baseando-se em estudos transversais representativos de seis países (Brasil, Estados Unidos, Grã Bretanha, Hong Kong, Holanda e Cingapura), com mais de 10 mil participantes. Elas foram estimadas de forma que os pontos das curvas ajustadas dos percentuais 85 e 95 de IMC aos 18 anos fossem obrigatoriamente os pontos de corte para sobrepeso e obesidade utilizados para adultos (25 e 30kg/m2, respectivamente). As curvas contemplam a distribuição percentilar por faixa etária para cada sexo.
O objetivo do estudo foi comparar a prevalência de obesidade infantil segundo dois critérios antropométricos, em uma escola pública estadual na cidade de Pelotas - RS.



2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado com delineamento transversal, incluindo 453 crianças de ambos os sexos, matriculadas na 1a a 4a séries do primeiro ciclo do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual, na cidade de Pelotas, RS. A faixa etária estudada foi 7 a 13 anos completos.
O diagnóstico consistiu em avaliação antropométrica dos escolares, onde foram realizadas, medida de peso e estatura. Para a medida de peso, foram utilizadas balanças eletrônicas da marca KRATOS®, com capacidade de 150kg (precisão de 20g). Os escolares foram pesados vestindo roupas leves e descalços, permanecendo eretos, no centro da balança, com os braços esticados ao lado do corpo, sem movimentação (Moraes, 2006). 
Para a medida da estatura foi utilizada fita métrica inextensível (fixada em parede lisa), esquadro e plataforma (usada em local sem rodapé). Os escolares foram colocados em posição vertical, eretos, com os pés paralelos e calcanhares, ombros e nádegas encostados na parede (Giammattei, Marshak, Wollitzer & Pettitt, 2003) As medidas de peso e estatura foram realizadas em duplicata, calculando-se a média dos valores para a obtenção do resultado final.
As medidas antropométricas foram digitadas e armazenadas em um banco de dados desenvolvido no programa Epi Info, com dupla digitação dos dados para comparação e detecção de possíveis erros. As crianças foram classificadas como obesas e com sobrepeso de acordo com dois critérios. O primeiro deles inclui o índice peso por altura (P/A) recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para definição de sobrepeso em crianças, quando superior a dois desvios padrão em relação à mediana de referência, por sexo e faixa etária (Moraes, 2006). Neste trabalho utilizou-se a referência do NCHS, 1977.
As prevalências foram estimadas em cada faixa etária e comparadas em termos de valores nominais. O segundo critério, proposto por Cole, baseia-se no cálculo do índice de massa corporal (IMC) que é obtido pela divisão do peso (em quilogramas) pela altura (em metros ao quadrado) e, para cada idade, foram definidos como pontos de corte os percentis 85 e 95 de IMC para sobrepeso e obesidade, respectivamente.


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas tabelas a seguir, são descritas as duas avaliações.


Tabela 1. Relação P/A em escolares de 1a a 4a séries do ensino fundamental segundo NCHS (OMS, 1977)
Atributo
Freqüência
Percentual
Percentual válido
Eutrófico
209
46,1
84,3
Excesso de peso / altura
39
8,6
15,7
Total escolares analisados
248
54,7
100,0
Escolares não incluídos
205
45,3
---
Total *
453
100,0
---
*Total de escolares matriculados na escola

Tabela 2. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de 1a a 4a séries do ensino fundamental segundo Cole et al (2000).
Atributo 
Freqüência
Percentual
Percentual válido
Eutróficos e/ou subnutridos
230
50,8
67,8
Sobrepeso
68
15,0
20,1
Obesos
41
9,1
12,1
Total escolares analisados
339
74,8
100,0
Escolares não incluídos
114
25,2
---
Total *
453
100
---
*Total de escolares matriculados na escola

A prevalência de excesso de peso nos escolares avaliados no estudo foi 15,7% e 32,2%, respectivamente para os critérios da OMS e de Cole. Deve-se ressaltar que neste último critério considera-se excesso de peso o somatório das proporções de escolares avaliados com sobrepeso ou obesidade, enquanto no primeiro critério, os escolares foram classificados apenas como excesso de peso em relação à altura, sem fazer distinção entre sobrepeso e obesidade.
Sabe-se que a obesidade na infância e adolescência tende a continuar na fase adulta, se não convenientemente controlada, levando ao aumento da morbimortalidade e diminuição da expectativa de vida (Moraes, 2006). Desta forma, a detecção precoce de crianças com maior risco para o desenvolvimento de obesidade, juntamente com a tomada de medidas para controlar este problema, faz com que o prognóstico seja mais favorável em longo prazo. 

4. CONCLUSÕES

A prevalência de sobrepeso e obesidade encontrados para esses escolares é preocupante. Através dos dados apresentados, considerando-se qualquer um dos critérios utilizados, compreende-se a importância da preocupação em relação à obesidade infantil e suas conseqüências futuras para a saúde, como o desenvolvimento de doenças crônico degenerativas. É necessária a implantação de campanhas de orientação nutricional direcionadas aos pais e aos educadores presentes na escola, levando-se em consideração que a escola pode servir de suporte essencial para a prevenção desta patologia. 
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