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RESUMO 

A obesidade é descrita actualmente como a epidemia do século, o que torna 

crucial intervir no seu tratamento e prevenção. 

 São diversos os trabalhos realizados a nível internacional e nacional com a 

obesidade como objecto de estudo. No entanto na Região Autónoma dos Açores 

(RAA) a prevalência desta patologia não é tema de muitos trabalhos de 

investigação. 

 Este trabalho tem como objectivo geral avaliar antropometricamente a 

população estudantil do 1º ciclo do ensino básico do agrupamento de escolas do 

concelho de Velas. Teve como população alvo os alunos matriculados no ano 

lectivo de 2008/2009. Os respectivos dados antropométricos (peso, estatura e 

perímetro da cintura) foram comparados com os valores de referência 

internacionais do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e com os 

valores de referência da Região Autónoma da Madeira (RAM) e da Região 

Autónoma das Açores (RAA). A partir do peso e da estatura calculou-se o Índice 

de Massa Corporal (IMC). De um total de 263 alunos inscritos no 1º Ciclo 

participaram no estudo 239, perfazendo uma taxa de participação de 91%. A 

prevalência de excesso ponderal de acordo com os valores de referência da RAA 

é de 15%, 11,7% dos quais representa excesso de peso e 3,3% obesidade. 

Comparativamente aos valores de referência internacionais utilizados em Portugal 

(CDC) a prevalência de excesso ponderal é de 38,5%, sendo 17,6% excesso de 

peso e 20,9% a obesidade. Por comparação com os valores de referência da 

RAM obteve-se uma prevalência de excesso ponderal de 24,8%, 16,7% de 

excesso de peso e 8,1% de obesidade. 
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 Os dados do perímetro da cintura apenas foram comparados com os 

valores de referência da RAM, constatando-se que as crianças que apresentam 

valores acima do percentil 90 apresentam igualmente valores elevados de IMC. 

 A discrepância na prevalência de excesso de peso/obesidade obtida por 

comparação com as três referências demonstra a necessidade de 

estabelecimento de um critério único a nível internacional. Esta disparidade não 

só acarreta erros de classificação desta patologia em crianças e adolescentes 

como dificulta a comparação entre estudos. 

 No entanto, qualquer que seja a referência utilizada, a prevalência de 

excesso ponderal nesta população é elevada. É necessário desenvolver 

iniciativas que promovam estilos de vida saudáveis de forma a favorecer a 

regressão desta epidemia e a redução do risco de desenvolver complicações de 

saúde a curto ou longo prazo. 

 

Palavras-chave: crianças, obesidade infantil, perímetro da cintura. 

 

ABSTRACT 

 Obesity is nowadays considered the epidemic of the century, which calls for 

urgent interventions to sustain it’s increase and to prevent its development, 

specially at young ages. 

 A large number of studies centred in obesity are developed worldwide but in 

the Azores Autonomous Region the prevalence of this pathology has not yet 

deserved full attention. 

 This study aims to assess anthropometric parameters in elementary school 

students of Velas municipality. The students enrolled in the academic year 
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2008/2009 constituted the study population. Anthropometric data (weight, height 

and derived BMI and waist circumference) were collected and compared with the 

international reference values of the Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) and the references from Madeira and Azores. From a total of 263 students 

enrolled in the elementary schools, 239 participated in the study, a participation 

rate of 91%. The prevalence of overweight/obesity found in comparison with the 

reference values of the Azores is 15%, 11.7% of which are overweight and 3.3% 

obesity. Compared to international reference values used in Portugal (CDC) the 

prevalence of overweight/obesity is 38.5%, 17.6% of which are overweight and 

20.9% are obesity. Compared with the reference values obtained in the RAM the 

prevalence of overweight/obesity is 24.8%, 16.7% of which are overweight and 

8.1% are obesity. 

 The data from the waist circumference was only compared with Madeira’s 

reference values. An association between waist circumference (wc) and BMI was 

observed as children above the 90th percentile wc had also high values of BMI. 

 The need of a single classification of overweight and obesity accepted 

worldwide is clear. These disparities not only influence the magnitude of the 

problem but also prevent comparisons amongst studies. 

 The prevalence of overweight/obesity in this young population is high. It is 

necessary to develop initiatives that promote healthy lifestyles in order to help the 

regression of this epidemic and reduce the risk of developing health complications 

in the short and long term. 

 

Keywords: Children, childhood obesity, waist circumference. 
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I – INTRODUÇÃO 

 A obesidade constitui um dos principais problemas de saúde pública do 

século XXI a nível global (1). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a prevalência desta epidemia triplicou nas últimas duas décadas (1). 

 Excesso de peso e obesidade são definidos como uma acumulação 

excessiva de gordura que constitui um risco para a saúde (2) (3). Uma alimentação 

desequilibrada e a inactividade física são as principais causas de 

desenvolvimento de excesso de peso e obesidade (4) (5) (6). Embora a 

predisposição genética seja um factor importante a ter em consideração, por si só 

é insuficiente para explicar a epidemia existente a nível mundial sem considerar 

as mudanças sociais, económicas, culturais e físicas do ambiente envolvente (6)(7). 

 A obesidade já não é um problema de saúde restrito dos países 

desenvolvidos tornando-se igualmente dominante nos países em 

desenvolvimento (7). Outros indicadores apontam que quanto maior o nível socio-

económico, de escolaridade ou de instrução, menor a prevalência de excesso de 

peso e obesidade (6) (8). O contrário se verifica com a urbanização da zona de 

residência (3) (8). O tempo dispendido a ver televisão, ao computador ou a jogar 

jogos electrónicos é proporcional ao aumento da prevalência de obesidade (8) (9). 

 A medição do tecido adiposo e a determinação de limites a partir dos quais 

há um impacto negativo na saúde não é fácil (10). Diversos índices têm sido 

desenvolvidos com diversas combinações do peso e da estatura, no entanto o 

mais utilizado é o Índice de Quetelet ou Índice de Massa Corporal (IMC) (10), pois 

há evidência que demonstra que este se correlaciona fortemente com a 

composição de gordura corporal nos adultos (3) (10). Este índice determina-se 

dividindo o peso (em kg) pela altura (em cm) ao quadrado 
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(IMC=peso(kg)/altura2(cm)) (3) (2) (8) (11) (12). Nos adultos, o excesso de peso 

corresponde a um valor de IMC entre 25,0 e 29,9 kg/m2 e a obesidade a um valor 

superior ou igual a 30 kg/m2 (2) (8) (11) (12). Esta medida é útil, barata, rápida e de 

aplicação prática (8), no entanto apresenta a limitação de não diferenciar entre o 

peso de massa gorda e o peso de massa magra (11), levando a factores de 

confundimento em casos de atletas, indivíduos com edemas e com ascite (8). 

 A medição do excesso de peso em crianças e adolescentes é mais 

complicado (2) (10), visto não existir uma definição de obesidade infantil aplicada a 

nível mundial (2) (3). Esta fase do ciclo de vida caracteriza-se pelo constante 

crescimento e desenvolvimento, não só em altura mas também na composição 

corporal, o que dificulta o estabelecimento de uma medida para a classificação 

destas patologias (3) (10). Em Portugal a classificação passa pela análise de curvas 

de crescimento do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que utilizam 

como pontos de corte para definição de excesso de peso valores de IMC entre o 

percentil 85 e 95 para a idade e para o sexo, e para obesidade valores de IMC 

acima do percentil 95 para a idade e para o sexo (3) (10) (12) (13). Outra classificação 

utilizada em diversos estudos a nível mundial é apoiada pelo International Obesity 

TaskForce (IOTF) e defende que os pontos de corte para definir excesso de peso 

e obesidade em crianças e adolescentes devem seguir os mesmos princípios da 

classificação dos adultos (IMC � 25 kg/m2 e IMC � 30 kg/m2) (14). 

 O excesso ponderal contribui para o aumento do risco de morte prematura 

e para o desenvolvimento de doenças crónicas que reduzem a qualidade de 

vida(1) (5) (7) (11). Indivíduos que apresentam excesso ponderal têm maior risco de 

desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial (HTA), 

dislipidemias, doenças cardiovasculares, gota, osteoartrite, apneia do sono e 
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alguns tipos de cancro (cólon, mama, endométrio, próstata, rim e vesícula) (1) (3) (5) 

(11) (15) (16). 

 A obesidade infantil está também associada a diversas complicações 

metabólicas que no futuro podem desencadear problemas cardiovasculares, 

hiperlipidemia, hiperinsulinemia, hipertensão e arteriosclerose precoce (8) (10) (11). 

Em situações mais severas, a obesidade infantil pode promover a aceleração da 

maturação biológica, conduzindo a um estado de maturação física mais precoce 

(11). É também de destacar os problemas psicossociais, como baixa auto-estima e 

estados de depressão, como os mais prevalentes a longo prazo (11). Além de 

aumentar fortemente o risco de desenvolver as perturbações acima descritas as 

crianças obesas têm grandes probabilidades de se tornarem adultos 

obesos(1)(10)(17). 

 A zona de deposição de gordura corporal influencia o maior ou menor risco 

de desenvolver diversas complicações de saúde. A gordura abdominal está 

associada com o aumento do risco de desenvolver diversas complicações 

associadas à obesidade, como DM2, dislipidemias, HTA e doenças 

cardiovasculares. Um bom indicador da gordura abdominal é a medição do 

perímetro da cintura pois tem uma boa associação com o risco de desenvolver as 

complicações descritas (6) (8) (10) (11).  

 As consequências da gordura abdominal em excesso em crianças são 

menos exactas que nos adultos (8) (10) (18). Diversos estudos sugerem que a 

acumulação excessiva de gordura na zona abdominal confere, igualmente, riscos 

graves para a saúde das crianças (18) (10). Contudo, a bibliografia disponível ainda 

é reduzida e não foram definidos pontos de corte que indiquem aumento do risco 

para a saúde (10) (18). 
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 De acordo com a OMS, se a incidência da obesidade continuar a aumentar 

ao mesmo ritmo, em 2010 estima-se que 150 milhões de adultos e 15 milhões de 

crianças e adolescentes europeus sejam obesos (1). 

 Em Portugal a prevalência de excesso ponderal abrange 52,1% da 

população adulta (18 – 64 anos) (19). Destes, 38,6% apresenta excesso de peso e 

13,8% obesidade (19). Entre a população infantil (7 – 9 anos) a prevalência de 

excesso ponderal é de 31,5%. Destas 20,3% tem excesso de peso e 11,3% sofre 

de obesidade (20). 

 Além dos efeitos nocivos na saúde, a obesidade comporta elevados custos 

económicos. Segundo dados recolhidos em 2002 em Portugal, os custos directos 

e indirectos com a obesidade custaram cerca de 500 milhões de euros ao país 

(15). Torna-se notável a importância de reverter a situação actual desta patologia, 

tanto pela saúde da população como pelo impacto no sistema de saúde e na 

economia do país (15). 

 

Obesidade nos Açores 

 A nível regional não existem muitos dados disponíveis. Foram publicados 

dois estudos feitos a nível de concelho na ilha de São Miguel, um em 2006 no 

concelho da Ribeira Grande e outro em 2008 no Concelho da Povoação (21) (22). O 

primeiro envolveu crianças do 1º Ciclo do ensino básico e encontrou uma 

prevalência de excesso ponderal de 29,7% (classificação do CDC) (21). O segundo 

envolveu a população estudantil do pré-escolar ao secundário e registou uma 

prevalência de excesso ponderal de 31,2% (22). 

  Em 2002, a partir de um protocolo estabelecido entre a Direcção Regional 

de Desporto (DRD) da Região Autónoma dos Açores (RAA) e a Faculdade de 
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Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) foi desenvolvido um estudo 

longitudinal-misto a nível regional que envolveu crianças em idade escolar (23). 

Deste protocolo surgiram diversas publicações com os dados recolhidos nas 

diversas ilhas (23-26). A última publicação, lançada em 2007, contém uma 

compilação de todos os dados obtidos ao longo dos 4-5 anos de estudo e foi 

também impressa em Cartas de referência para uso em educação física, 

desporto, pediatria e nutrição (27), dos 6 aos 11 anos para ambos os sexos (26) (27). 

Inclui cartas de crescimento somático, cartas de desenvolvimento da coordenação 

motora e cartas de desenvolvimento da aptidão física (27). Esta publicação 

juntamente com as curvas de crescimento desenvolvidas pelo CDC e as 

referências antropométricas desenvolvidas na Região Autónoma da Madeira 

(RAM) constituíram as bases de comparação dos dados recolhidos no presente 

trabalho (13) (27) (28). 
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II – OBJECTIVOS  

Objectivo geral: 

o Avaliar antropometricamente a população estudantil do 1º ciclo do ensino 

básico do agrupamento de escolas do concelho de Velas. 

 

Objectivos específicos: 

o Recolher dados antropométricos como o peso, a estatura e o perímetro da 

cintura; 

o Comparar os dados obtidos com os valores de referência internacionais 

(CDC), com os valores de referência da RAM e com os da RAA; 

o Determinar a prevalência de excesso de peso e obesidade na população 

em estudo. 

 

III – POPULAÇÃO  

 A ilha de São Jorge é constituída por dois concelhos, Velas e Calheta. O 

concelho de Velas engloba seis freguesias, sendo elas Velas, Rosais, Santo 

Amaro, Urzelina, Manadas e Norte Grande.  

 Este concelho abrange uma área total de 117 km2 e, segundo os censos 

realizados em 2001, possui 5605 habitantes, 2774 do sexo masculino e 2831 do 

sexo feminino, havendo uma média de 47,7 hab/km2 (29). 

 No ano lectivo de 2008-2009 estavam matriculados 263 alunos no 1º ciclo 

do ensino básico deste concelho que constituíram a população deste trabalho. 
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IV – METODOLOGIA  

 Inicialmente foram entregues em cada escola pedidos de autorização de 

participação para os encarregados de educação dos alunos. As crianças não 

autorizadas ou que não entregaram a autorização não foram avaliadas. 

 A avaliação antropométrica (peso, estatura e perímetro da cintura) foi feita 

pela autora deste trabalho nas 7 escolas do 1º ciclo utilizando a balança digital 

Seca 798 com estadiómetro e uma fita métrica. As crianças foram pesadas com o 

mínimo possível de roupa e calçadas, por indisponibilidade de espaço físico 

apropriado. A estatura foi medida com as crianças em posição erecta, voltadas de 

costas para o estadiómetro, com os pés e joelhos juntos e a cabeça posicionada 

de acordo com o plano de Frankfort, e segundo os procedimentos standart 

descritos pela Organização Mundial de Saúde (30). O perímetro da cintura foi 

medido com a fita ao nível do umbigo. O peso foi registado em quilogramas (kg), 

a estatura e o perímetro da cintura registados em centímetros (cm), todos os 

valores com aproximação às décimas. A partir do peso e da estatura foi calculado 

o Índice de Massa Corporal (IMC = Peso (kg) / Altura (m)2).  

 Os dados recolhidos foram introduzidos no Microsoft Office Excel 2003 e 

analisados no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

14.0 para Windows. 

 Para determinar a prevalência de excesso de peso e obesidade utilizou-se 

a classificação do CDC, baseada no percentil de IMC para a idade e sexo, que 

utiliza como cutt-offs o percentil 85 para definir excesso de peso e o percentil 95 

para definir obesidade (13); os valores de referência da RAM, baseados no 

percentil de IMC para a idade e sexo, que utiliza os mesmos cutt-offs do CDC (28); 

e os valores de referência da RAA, baseados no percentil de IMC para a idade e 



12 

para o sexo, que utiliza como cutt-offs o percentil 90 na definição de excesso de 

peso e o percentil 97 para obesidade (27). 

 

V – RESULTADOS  

 Das 263 crianças que em Setembro estavam matriculadas no 1º ciclo do 

ensino básico, 239 participaram no estudo o que corresponde a uma taxa de 

participação de 90,9%. A taxa de absentismo (9,1%) é justificada por 13 faltas de 

comparência à escola no dia da medição e 11 faltas de autorização dos 

encarregados de educação. Dos 239 participantes 127 eram do sexo feminino 

(53,1%) e 112 do sexo masculino (46,9%) (gráfico 1). 

 A distribuição dos participantes por escola e por idade estão descritos na 

tabela 1. 

53,1%46,9%

Feminino Masculino

 

Gráfico 1: Distribuição dos alunos por sexo. 

 

 Escola n % Idade n % 

EB1 Manadas 12 5,0 6 37 15,5 

EB1 Norte Grande 11 4,6 7 47 19,7 

EB1 Urzelina 34 14,2 8 71 29,7 

EB1 Beira 25 10,5 9 55 23,0 

EB1 Rosais 26 10,9 10 25 10,5 

EB1 Santo Amaro 24 10,0 11 4 1,7 

EB1 Velas 107 44,8    

Total 239 100,0 

 

Total 239 100,0 

Tabela 1: Distribuição dos alunos por escola e por idade. 
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 Os valores médios e o desvio padrão para o peso, estatura, perímetro da 

cintura e IMC por sexo e idade foram calculados e encontram-se descritos nas 

tabelas 2 e 3. Na generalidade não foram encontradas diferenças significativas 

entre sexos, apenas nas idades dos 10 e 11 anos em que as meninas 

apresentam médias de peso e estatura superiores às dos meninos. A mesma 

análise foi também efectuada por sexo e escola frequentada e verificou-se que 

não existem diferenças significativas das variáveis em estudo entre o meio rural e 

o urbano. 

 

  Peso (kg) Estatura (cm) 

  

Idade 
(anos) n 

Média ± dp Mínimo Máximo Média ± dp Mínimo Máximo 

6 19 24,7 ± 5,0 16,6 35,8 121,5 ± 5,9 111,0 131,3 

7 25 29,4 ± 8,2 21,2 61,2 128,0 ± 5,3 121,5 147,0 

8 40 32,5 ± 8,1 19,2 54,4 132,1 ± 6,0 115,2 149,2 

9 35 36,6 ± 7,6 23,0 58,4 137,5 ± 6,2 127,3 151,7 

10 7 40,4 ± 9,7 30,4 56,2 143,4 ± 7,7 133,5 154,2 

11 1 38,0 ± 0,0 -- -- 146,1 ± 0,0 -- -- 

Feminino 

Total 127 32,3 ± 8,7 16,6 61,2 131,9 ± 8,5 111,0 154,2 

                  

6 14 26,8 ± 6,6 19,2 41,0 126,1 ± 5,4 117,1 136,0 

7 25 28,5 ± 6,3 18,0 45,2 127,6 ± 6,1 117,5 147,4 

8 30 31,3 ± 6,9 23,0 55,4 131,4 ± 4,2 120,0 140,6 

9 20 36,7 ± 9,0 25,8 57,4 139,4 ± 7,5 129,0 153,0 

10 20 39,4 ± 13,9 25,8 86,6 139,7 ± 7,5 128,9 159,0 

11 3 31,9 ± 4,5 27,0 35,8 135,9 ± 7,7 130,0 144,7 

G
én

er
o

 

Masculino 

Total 112 32,5 ± 9,6 18,0 86,6 132,9 ± 8,1 117,1 159,0 

Tabela 2: Médias e desvio padrão para o peso e estatura por sexo e idade. 
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   Idade Perímetro da cintura (cm) IMC (kg/m2) 

  (anos) 
n 

Média ± dp Mínimo Máximo Média ± dp Mínimo Máximo 

6 19 59,1 ± 6,9 48,0 72,4 16,6 ± 2,3 12,9 20,8 

7 25 63,5 ± 9,2 52,9 88,7 17,7 ± 3,4 13,1 28,3 

8 40 66,4 ± 8,9 51,6 91,0 18,4 ± 3,3 14,2 28,5 

9 35 68,6 ± 9,2 55,2 87,0 19,2 ± 3,2 14,1 26,0 

10 7 69,9 ± 9,8 58,5 84,0 19,4 ± 2,8 15,8 23,6 

11 1 62,7 ± 0,0 -- -- 17,8 ± 0,0 -- -- 

Feminino 

Total 127 65,5 ± 9,3 48,0 91,0 18,3 ± 3,2 12,9 28,5 

                  

6 14 60,6 ± 9,0 53,2 78,7 16,7 ± 3,1 14,0 23,2 

7 25 61,5 ± 7,8 50,5 80,0 17,3 ± 2,7 12,8 26,7 

8 30 63,9 ± 8,1 52,7 89,0 18,0 ± 3,2 14,8 29,5 

9 20 67,7 ± 10,7 55,0 96,0 18,7 ± 3,1 14,9 25,7 

10 20 69,8 ± 14,6 57,5 112,0 19,8 ± 4,7 14,7 34,3 

11 3 62,7 ± 4,2 58,0 66,0 17,2 ± 1,3 16,0 18,6 

G
én

er
o

 

Masculino 

Total 112 64,7 ± 10,4 50,5 112,0 18,1 ± 3,4 12,8 34,3 

Tabela 3: Médias e desvio padrão para o perímetro da cintura e IMC por sexo e idade. 

 

Comparação com o estudo realizado na RAA 

 Na comparação com as curvas elaboradas na RAA a totalidade da 

população foi incluída. Foi constatada uma prevalência de excesso de peso de 

11,7% e de obesidade de 3,3% (Gráfico 5). 
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Gráfico 2: Prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo e total. 

 

 As idades dos 8 e 9 anos apresentam maior prevalência de excesso de 

peso (3,3% e 3,8%, respectivamente). As crianças com maior expressão de 

obesidade são as da faixa etária dos 8 anos (1,2%). Na análise por escola 
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verifica-se uma maior prevalência de excesso ponderal na EB1 de Velas (Tabela 

4). Este valor deve-se ao número mais elevado de alunos que frequentam esta 

escola, pois a incidência por aluno é semelhante às restantes escolas. 

Idade 
  

Excesso de 
Peso 

(P90 – P97) 

Obesidade 
(� P97) 

 
Escola 

 Excesso de 
Peso 

(P90 – P97) 

Obesidade 
(� P97) 

n 5 2  n 2 1 6 
%  2,1 0,8  

EB1 Manadas 
%  0,8 0,4 

n 3 2  n 2 2 7 
%  1,3 0,8  

EB1 Norte 
Grande %  0,8 0,8 

n 8 3  n 1 3 8 
%  3,3 1,2  

EB1 Urzelina 
%  0,4 1,2 

n 9 0  n 4 0 9 
%  3,8 0  

EB1 Beira 
%  1,7 0 

n 3 1  n 4 1 10 
%  1,3 0,4  

EB1 Rosais 
%  1,7 0,4 

n 0 0  n 1 0 11 
%  0 0  

EB1 Santo 
Amaro %  0,4 0 

    n 14 1  
    

EB1 Velas 
%  5,9 0,4 

n 28 8  n 28 8 Total 
% 11,7 3,3  

Total 
% 11,7 3,3 

Tabela 4: Prevalência de excesso de peso e obesidade por idade e por escola. 

 

Comparação com os valores internacionais do CDC 

 De acordo com a classificação do CDC encontrou-se na população 

estudada uma prevalência de 17,6% de excesso de peso e de 20,9% de 

obesidade. Analisando a prevalência por sexo verificou-se que as meninas 

apresentam valores superiores (10,9% e 11,7%) aos meninos (6,7% e 9,2%) de 

excesso de peso e obesidade (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo e total. 

 Por idade constatou-se que as faixas etárias dos 7, 8 e 9 anos são as que 

apresentam maior prevalência de excesso de peso e que as idades de 8 e 9 anos 

são as que têm maior prevalência de obesidade (Tabela 5).  

 Realizando a análise por escolas foi possível verificar que a escola de 

Velas é a que possui, uma vez mais, maior prevalência de excesso de peso e de 

obesidade, pela mesma razão anteriormente indicada. 

 

    IMC 
    
    

Excesso de Peso 
(P85 – P95) 

Obesidade 
(� P95) 

n 2 10 6 
% 0,8 4,2 
n 12 7 7 
% 5,0 2,9 

n 12 14 8 
% 5,0 5,9 

n 12 13 9 
% 5,0 5,4 
n 4 6 10 
% 1,7 2,5 
n 0 0 

Idade 

11 
% 0 0 

n 42 50 Total 
% 17,6 20,9 

Tabela 5: Prevalência de excesso de peso e obesidade por faixa etária. 
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Comparação com o estudo realizado na RAM 

 Para comparar os dados com as curvas de referência da RAM foi 

necessário reduzir a dimensão da amostra para 210 participantes (120 meninas e 

90 meninos). Foram excluídas as crianças de 10 e 11 anos por estas faixas 

etárias não se encontrarem abrangidas por este estudo (Gráfico 4). 

57,1%
42,9%

Feminino Masculino

 

Gráfico 4: Distribuição da população por sexo. 

 

 Nesta comparação a prevalência tanto de excesso de peso (16,7%) como 

de obesidade (8,1%) são inferiores às obtidas por comparação com os dados do 

CDC mas superiores às verificadas na análise com os dados da RAA. As meninas 

apresentam maior prevalência de excesso de peso e de obesidade do que os 

meninos (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo e total. 
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 A análise por faixa etária demonstrou que é nas crianças de 8 e 9 anos que 

o excesso de peso/obesidade são mais prevalentes.   

 Analisando por escola verifica-se o mesmo que as comparações anteriores. 

A escola com maior número de alunos é a que apresenta maiores percentagens 

(Tabela 6). 

Idade 
  

Excesso de 
Peso 

(P85 – P95) 

Obesidade 
(� P95) 

 
Escola 

 Excesso de 
Peso 

(P85 – P95) 

Obesidade 
(� P95) 

n 7 3  n 2 2 6 
% 3,3 1,4  

EB1 Manadas 
% 1 1 

n 5 3  n 2 1 7 
% 2,4 1,4  

EB1 Norte 
Grande % 1 0,5 

n 8 8  n 5 3 8 
% 3,8 3,8  

EB1 Urzelina 
%  2,4 1,4 

n 15 3  n 4 2 9 
% 7,2 1,4  

EB1 Beira 
%  1,9 1 

    n 1 4  
    

EB1 Rosais 
%  0,5 1,9 

    n 3 0  
    

EB1 Santo 
Amaro %  1,4 0 

    n 18 5  
    

EB1 Velas 
%  8,6 2,4 

n 35 17  n 35 17 Total 
% 16,7 8,1  

Total 
% 16,7 8,1 

Tabela 6: Prevalência de excesso de peso e obesidade por idade e por escola. 

  

 A comparação dos dados do perímetro da cintura recolhidos só foi possível 

com este estudo pois, dos estudos em análise, é o único que considera esta 

variável antropométrica. Os pontos de corte definidos para definir risco 

aumentado e risco elevado foram o percentil 90 e o percentil 95, respectivamente, 

encontrando-se uma prevalência de 8,1% de risco aumentado e de 8,1% de risco 

elevado.  

 A análise do perímetro da cintura por idade e por sexo (Tabela 7) permite 

constatar que é na faixa dos 8 anos que ambos os sexos registam maior número 
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de casos de perímetro da cintura elevado. A diferença entre sexos também é 

evidente, sendo as meninas o grupo com maior número de casos com valores 

acima do desejado. 

    Perímetro da Cintura 

   
Risco 

aumentado Risco elevado 
 

Idade 
  (P90 – P95) (� P95) 

n 2 2 6 
%  0,95 0,95 

  n 2 1 

Sexo 
7 

%  0,95  0,5 

Feminino n 3 4 8 
%  1,4 1,9 

n 3 2 
 

9 
% 1,4  0,95 

      

n 0 3 6 
% 0 1,4 

 n 2 2 
Sexo 

7 
% 0,95 0,95 

Masculino n 4 1 8 
% 1,9 0,5 
n 1 2 

 
9 

% 0,5 0,95 

n 17 17 
Total % 8,1 8,1 

Tabela 7: Prevalência de valores de perímetro da cintura aumentados por idade e sexo. 

 

 Considerei que seria do maior interesse cruzar os dados do perímetro da 

cintura elevado com os do IMC. Como é visível na tabela 8, a maioria das 

crianças com perímetro da cintura acima do percentil 90 encontram-se igualmente 

acima do percentil 85 de IMC. As restantes encontram-se no intervalo de 

percentis 75-85. 
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    IMC 

     
Excesso de 

Peso Obesidade 

      (P75-P85) (P85 – P95) (� P95) Total 

Risco aumentado n 3 11 3 17 

(P90 – P95) % 1,4 5,3 1,4 8,1 

Risco elevado n 0 3 14 17 

P
er

ím
et

ro
 d

a 
C

in
tu

ra
 

(� P95) % 0 1,4 6,7 8,1 

n 3 14 17 34 
Total 

% 1,4 6,7 8,1 16,2 

 

Tabela 8: Comparação de dados do perímetro da cintura com os dados de excesso de peso e obesidade. 

 

 

 

VI – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A inexistência de um consenso na definição de excesso de peso e 

obesidade na infância e adolescência torna extremamente difícil a escolha da 

classificação a utilizar e a futura comparação com outros estudos. Ainda mais 

difícil se torna quando as duas principais classificações utilizadas são defendidas 

por duas instituições conceituadas como é o caso do CDC e do IOTF. 

 Neste trabalho, com as comparações efectuadas foram obtidos diferentes 

valores para a prevalência de excesso de peso e obesidade nas crianças de 1º 

ciclo. Na análise com os dados internacionais de referência no nosso país a 

prevalência total de excesso de peso/obesidade foi de 38,5% (92 alunos), com os 

dados do estudo da RAM foi de 24,8% (52 alunos) e com os dados do estudo da 

RAA foi de 15% (36 alunos). Os dois primeiros estudos utilizam os mesmos 

pontos de corte para definir excesso de peso e obesidade (CDC, 2000), enquanto 

que o último (RAA) utiliza os pontos de corte defendidos pelo IOTF (Cole, 2000) 

(14). A utilização de distintas classificações nos estudos de comparação bem como 
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as diferenças relacionadas com as populações que os constituíram (dimensão 

das amostras, características fisiológicas, genéticas, sociais e ambientais) podem 

ser dois dos principais factores que contribuíram para a discrepância de valores 

observada nas três comparações realizadas.  

 A ausência de critérios de avaliação do risco associado ao perímetro da 

cintura dificulta igualmente a apreciação da sua importância para a saúde actual e 

futura das crianças. Embora as consequências do excesso de gordura abdominal 

na infância ainda não estejam totalmente esclarecidas, pensa-se que terá um 

efeito de aumento do risco de desenvolver complicações de saúde na idade 

adulta. Este será um factor importante a ter em consideração para aumentar o 

estudo deste parâmetro e das suas implicações. Relativamente à avaliação deste 

parâmetro, constatou-se a existência de uma associação directa entre este e os 

valores de IMC: valores mais elevados do perímetro da cintura estão associados 

a crianças com valores de IMC também elevados. Ainda que os estudos feitos 

nesta área sejam em número reduzido, verificam-se as mesmas conclusões que 

as encontradas neste estudo, excepto a relação com possíveis problemas de 

saúde que não foi avaliada neste estudo. 

 Utilizando os valores de referência do CDC como critério, é possível 

concluir que a prevalência de excesso de peso e obesidade é muito elevada entre 

a população infantil do concelho de Velas, ultrapassando a média nacional 

(31,5%) (20). Esta comparação não é totalmente correcta, pois o estudo 

comparativo utiliza outros pontos de corte (Cole, 2000). No entanto se 

compararmos a prevalência de excesso ponderal encontrado por comparação 

com os dados dos Açores, que utiliza a mesma classificação, o valor de 

prevalência reduz para metade do valor obtido a nível nacional. Torna-se visível 
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uma vez mais a necessidade de desenvolver pontos de corte únicos para a 

classificação de excesso de peso e obesidade. 

 A prevalência no concelho, como em outras zonas do país, é muito 

elevada, mesmo tratando-se de um concelho rural. É necessário criar 

oportunidades para que as crianças e encarregados de educação não só 

adquiram conhecimentos úteis e fiáveis sobre alimentação saudável como 

também saibam como pô-los em prática. A realização de sessões de educação 

alimentar integradas no programa escolar seria um meio para transmitir 

conhecimentos e incentivar hábitos alimentares saudáveis nas crianças. Apesar 

deste tema já ser abordado nos programas escolares é feito de uma forma 

desenquadrada das necessidades práticas do dia-a-dia. Além do mais os 

profissionais a quem compete a transmissão destes conhecimentos não são 

frequentemente os mais capacitados para o fazer. Uma abordagem profunda, 

adequada aos diferentes grupos populacionais e conjugada com intervenções 

práticas dinamizadas por um profissional da área, permitirá resultados efectivos 

nas crianças. No entanto, os erros alimentares não provêm somente das crianças 

mas também dos seus progenitores, pelo que é importante tentar englobá-los, 

sempre que possível, nas actividades realizadas com as crianças. 

 A criação de espaços e iniciativas que permitam às crianças com menos 

capacidades económicas praticar actividade física ao longo da semana é 

fundamental para reduzir a taxa de sedentarismo. 

 É necessário regredir a situação actual da obesidade verificada a nível 

global mas, mais importante ainda é preciso prevenir o seu desenvolvimento. É 

possível obter resultados relevantes a nível concelhio se todas as instituições 

responsáveis apoiarem as iniciativas desenvolvidas. Estes resultados repercutir-
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se-ão numa população mais saudável, com melhor qualidade de vida e com 

menor taxa de absentismo, contribuindo simultaneamente para uma melhoria da 

economia regional e nacional. 

 É urgente e fundamental intervir na população infantil pois é nestas idades 

que as atitudes face à alimentação serão passíveis de ser alteradas e 

continuadas ao longo da vida (8). 
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A.1. - Valores de referência do IOTF, RAA, RAM e CDC, por idade e por sexo, 

para definição de excesso de peso e obesidade 

 IOTF (Cole, 2000) 
 IMC 25 kg/m2  IMC 30 kg/m2 
Idade Excesso de peso Obesidade 
(anos) Meninos Meninas Meninos Meninas 

6 17,6-17,7 17,3-17,5 19,8-20,2 19,7-20,1 
7 17,9-18,2 17,8-18,0 20,6-21,1 20,5-21,0 
8 18,4-18,8 18,3-18,7 21,6-22,2 21,6-22,2 
9 19,1-19,5 19,1-19,5 22,8-23,4 22,8-23,5 
10 19,8-20,2 19,9-20,3 24,0-24,6 24,1-24,8 
11 20,6-20,9 20,7-21,2 25,1-25,6 25,4-26,1 

 

 RAA (Maia, 2007) 
 P90 P97 
Idade Excesso de peso Obesidade 
(anos) Meninos Meninas Meninos Meninas 

6 20,0 20,4 23,3 23,8 
7 20,7 20,9 24,7 24,6 
8 21,6 21,6 26,3 25,5 
9 22,5 22,4 27,9 26,6 
10 23,5 23,4 29,5 27,9 
11 246 24,5 31,0 29,5 

 

 RAM (Sousa, 2006) 
 P85  P95 
Idade Excesso de peso Obesidade 
(anos) Meninos Meninas Meninos Meninas 

6 18,3-18,9 21,2-21,8 21,4-22,7 22,3-23,1 
7 19,0-19,6 21,9-22,8 22,8-24,4 23,2-24,3 
8 19,7-20,9 23,0-24,1 24,6-26,7 24,4-25,7 
9 21,0-21,9 24,2-25,0 26,9-28,3 25,8-26,7 
10     
11     

 

 CDC 
 P85 P95 
Idade Excesso de peso Obesidade 
(anos) Meninos Meninas Meninos Meninas 

6 17,1-17,5 17,0-17,3 18,8-19,5 18,4-19,0 
7 17,6-18,2 17,4-17,8 19,6-20,5 19,1-19,9 
8 18,3-19,0 17,9-18,5 20,6-21,6 20,0-20,9 
9 19,0-19,8 18,6-19,2 21,7-22,8 21,0-22,0 
10 19,9-20,7 19,3-20,1 22,9-24,0 22,0-23,0 
11 20,8-21,6 20,1-20,9 24,0-25,1 23,1-24,0 
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A.2. - Percentagem de crianças com excesso de peso e obesidade de acordo 

com os valores de referência da RAM, CDC e RAA 

 

  RAM (Sousa, 2006) CDC 

  P85-P95 �P95 P85-P95 �P95 
Idade Excesso de peso Obesidade Excesso de peso Obesidade 
(anos) Meninos Meninas Meninos Meninas Meninos Meninas Meninos Meninas 

6 0,5% 2,9% 1,1% 0,4% 0,4% 0,4% 1,3% 2,9% 
7 1,4% 1,0% 1,1% 0,4% 2,1% 2,9% 1,7% 1,3% 
8 1,0% 2,9% 1,6% 2,1% 2,1% 2,9% 2,1% 3,8% 
9 1,9% 5,2% 0,5% 0,8% 1,3% 4,2% 2,1% 3,3% 
10       0,8% 0,4% 2,1% 0,4% 
11       0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 4,8% 11,9% 4,3% 3,8% 6,7% 10,9% 9,2% 11,7% 

 

 

 

 RAA (Maia, 2007) 

  P90-P97 �P97 
Idade Excesso de peso Obesidade 
(anos) Meninos Meninas Meninos Meninas 

6 1,3% 0,4% 0,0% 0,9% 
7 1,3% 0,8% 0,4% 0,4% 
8 1,7% 3,0% 0,9% 0,0% 
9 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 
10 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% 
11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 5,9% 5,9% 1,7% 1,7% 

 

 

 

 

 

 

 


