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Introdução: A obesidade infantil é uma patologia cada vez mais presente na nossa sociedade. Estudos anteriormente realizados 
nos Açores mostram que o excesso de peso e obesidade, tanto infantil como dos adultos, encontram-se acima dos valores 
nacionais, 56% nos adultos (Santos et al, 2006) e 39,7% nas crianças dos 10 aos 13 anos (Maia et al, 2003). OBJECTIVO: 
Rastrear o de excesso de peso e obesidade em todas as crianças que frequentaram o 5º ano do ensino básico no ano lectivo 
2009/2010 nas escolas da Região Autónoma dos Açores. Material e Métodos: A amostra seleccionada foi a totalidades das 
crianças inscritas no 5º ano de escolaridade em todas as escolas da Região Autónoma dos Açores num total de 3318 crianças 
correspondentes a 157 turmas de 27 escolas das 9 ilhas dos Açores. A avaliação antropométrica foi efectuada com estadiómetro 
de marca Tanita ® com um rigor de 0.1 cm e balança marca SECA com rigor de 0,1 kg. Os percentis de IMC foram determinados 
de acordo. Resultados: Das 3318 crianças seleccionadas 1124 não foram avaliadas por falta de consentimento informado dos 
pais /encarregados de educação, tendo sido avaliadas 2194. O resultado regional foi 18,19% de excesso de peso e 14,27 % 
obesidade num total de  32,25%. Conclusão: Relativamente aos estudos anteriormente efectuados nos Açores, os resultados 
do rastreio continuam a mostrar valores preocupantes da prevalência do excesso de peso e obesidade na população infantil 
açoriana 32,25%, embora pareça haver uma evolução favorável desde os estudos de 2004 onde os valores eram de 39,7%. 
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Introdução: O propósito deste estudo foi o de reportar as prevalências do excesso de peso e da obesidade numa amostra 
representativa de crianças e adolescentes Açorianos, comparando-as com as prevalências reportadas para Portugal 
continental. Métodos: A amostra é constituída por 3414 crianças e adolescentes (1817 raparigas) dos 9 e os 18 anos (1500 
participantes do APAHS II e 1914 do AGS). A selecção das amostras foi aleatória e proporcionalmente estrati*cada tendo 
em conta a Ilha, o sexo e a idade dos alunos matriculados no ensino público dos Açores. O APAHS II foi realizado em S. 
Miguel, Terceira, Faial, Pico, S. Jorge, e Graciosa; e o AGS em S. Miguel, Terceira, Faial, Pico, e Flores. Ambos os estudos 
foram realizados em 2008. O índice de Massa corporal foi calculado através do peso e a altura (medidos objectivamente). 
Os pontos de corte da IOTF (Cole 2000) e da OMS (2007) foram utilizados para categorizar os adolescentes com 
peso normal, excesso de peso e obesidade. Resultados: De acordo com os critérios da IOTF a prevalência do excesso 
de peso e da obesidade foi e 23,4 e 7,7% nas raparigas e de 19,7 e 7,4% nos rapazes, respectivamente (p=0.03). De 
acordo com os critérios da OMS as prevalências do excesso de peso e da obesidade foram 25,2 e 12,5% nas raparigas, e 
21,9 e 12,4% nos rapazes, respectivamente (p=0.06). Conclusões: Tal como noutros países europeus, a prevalência do 
excesso de peso e da obesidade em crianças e adolescentes que vivem em ilhas (dos Açores) é maior à reportada para 
os seus pares que vivem no continente (Português), e por via disto são necessárias estratégias de combate à obesidade. 
Referências: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard de*nition for child overweight 
and obesity worldwide: international survey. Bmj. 2000 May 6;320(7244):1240-3; WHO. Growth reference data for 
5-19 years. 2007 [accessed May 2009]; Available from:h>p://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/. 
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