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Resumo:  
INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso na infância e na 
adolescência já é uma realidade, e o risco de se tornarem adultos obesos é maior, podendo 
apresentar variadas condições mórbidas. É nesta fase que são formados os hábitos 
alimentares e de atividade física, por isso a preocupação com a prevenção, diagnóstico e 
tratamento da obesidade deve-se começar o mais cedo possível. OBJETIVO:Comparar as 
prevalências de sobrepeso e obesidade entre os sexos e entre os grupos etários de escolares 
de Juiz de Fora- MG. METODOLOGIA: Está sendo realizado um estudo transversal com escolares 
(crianças- 7 a 10 anos e adolescentes- 11 a 14 anos), estudantes de escolas públicas e 
privadas. Até o momento, 305 alunos foram selecionados por processo aleatório simples e 
estratificados de acordo com sexo, idade e proporção em cada escola. A análise descritiva foi 
realizada para verificar as frequências de sobrepeso e obesidade entre os gêneros e a faixa 
etária. Para as análises estatísticas foi utilizado o software SPSS.RESULTADOS: A amostra foi 
composta de 52,45% meninas e 47,55% meninos. No sexo feminino, 20,6% apresentaram 
sobrepeso e 11,3% obesidade. Já no sexo masculino, 20,7% apresentaram sobrepeso e 
12,4% obesidade. De acordo com a faixa etária, 19,2% das crianças apresentaram sobrepeso 
e 14,6% obesidade. Já entre os adolescentes, 21,8% estão com sobrepeso e 9,8% com 
obesidade. CONCLUSÃO: Observamos que a prevalência de sobrepeso e obesidade foram 
semelhantes entre os sexos, sendo o sobrepeso mais frequente nos adolescentes e a 
obesidade mais frequente nas crianças.    
 
 
Palavras chave:  sobrepeso, obesidade, prevalência, grupos etários, escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


