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RESUMO 

 
       O objetivo desta pesquisa foi analisar, por meio de uma abordagem transversal do tipo descritiva, 
as variáveis de peso, estatura e Índice de Massa Corporal (IMC), identificando e caracterizando o 
Estado Nutricional dos alunos da EMEF Amadeu Amaral. A amostra utilizada foi composta por 514 
alunos de ambos os sexos, sendo 254 do sexo masculino e 260 do sexo feminino com idade variando 
de 6 a 16 anos, selecionados aleatoriamente. Com as informações coletadas e utilizando para 
classificar o Estado Nutricional da população amostrada a tabela adaptada de Must e col. (1991), os 
resultados encontrados foram; 1,6% com baixo peso e 19,6% com diferentes graus de obesidade, 
indicando assim  a necessidade de ações imediatas. 

 
SUMMARY 

 
       The objective of this research was to analyze, by means of a transversal boarding of the 
descriptive type, the  variable of weight, stature and Body Mass Index (BMI), identifying and 
characterizing the Nutricional State of the students of the EMEF Amadeu Amaral. The used sample 
was composed for 514 students of both sexos, being 254 of masculine sex and 260 of the feminine 
sex with age varying of 6 - 16 years old, selected not intentionally. With the collected information and 
using to classify the Nutricional State of the showed population the suitable table of Must and col. 
(1991), the joined results had been; the 1,6% with low weight and 19.6% with different degrees of 
obesity, thus indicating necessity of immediate actions. 
 
INTRODUÇÃO 
 
       Desde o nascimento até a sua morte verificou-se que o homem sempre apresentou constantes 
alterações com relação a suas dimensões antropométricas de peso, estatura e composição corporal. 
Tais mudanças podem ser causadas por múltiplos fatores tais como; características genéticas, 
hábitos alimentares, carência, excesso ou inadequação na ingestão de nutrientes, tipos de estilo de 
vida, nível sócio-economico, alterações ambientais (clima e altitude), estado nutricional, idade e nível 
de atividade física. 
       Como vem sendo divulgado atualmente através da mídia televisiva, passa a ser de conhecimento 
público que a obesidade vem aumentando extraordinariamente nos últimos anos, caracterizando-se 
como um problema de saúde cada vez mais freqüente em paises industrializados. Podemos ainda 
acrescentar a tal afirmação, que a obesidade vem aumentando também em paises pobres ou 
emergentes, à medida que a miséria vai se erradicando e pela falta de informações sobre uma 
alimentação mais adequada e saudável. 
 
OBJETIVO 
 
       Com  base nas informações anteriormente cotejadas, esta pesquisa tem como foco de estudo 
identificar e classificar o Estado Nutricional,  promover ações que levem a mudança de hábitos e 
principalmente de estilo de vida dos alunos avaliados. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
       Caracteriza-se este estudo como ensaio do tipo descritivo, sendo o grupo amostrado composto 
por 514 alunos, 254 do sexo masculino e 260 do sexo feminino, na faixa etária de 6 a 16 anos, 
regularmente matriculados, freqüentadores ou não das aulas de educação física da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Amadeu Amaral, localizada na praça Dr. Toloza de Oliveira, 37 – São Paulo 
– SP.  
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       A mensuração da estatura foi realizada utilizando-se uma trena metálica, contendo uma escala 
de precisão de 0,1 cm. Com comprimento total de 300 cm. Durante a execução da medida o avaliado 
ficou sem calçado, posicionado sobre uma base plana de forma ereta, membros superiores 
pendentes ao longo do corpo, pés unidos, procurando colocar em contato com a escala de medida as 
superfícies posteriores dos calcanhares, a cintura pélvica, a cintura escapular e a região occipital. 
Sendo colocada ainda uma base de apoio sobre a cabeça do avaliado, para obter-se a distância entre 
a região plantar e o vértex, estando o avaliado em apnéia inspiratória e com a cabeça orientada no 
plano de Frankfurt paralelo ao solo (Guedes & Guedes, 1998). 
       A mensuração do peso corporal foi executada utilizando-se uma balança eletrônica, marca 
Plenna, com precisão de 100 g. Durante a pesagem o avaliado deveria estar com o mínimo de roupa 
possível e sem calçado, em pé e de costas para o visor de medida da balança, com afastamento 
lateral das pernas. Antes de cada medição a balança foi zerada, devendo o avaliado subir sobre sua 
plataforma, posicionando-se no centro desta de forma ereta, braços ao longo do corpo e com olhar 
para um  ponto fixo a sua frente, evitando oscilações na leitura da medida (Guedes & Guedes, 1998) 
 
RESULTADOS 
 
       O resultado do presente estudo identificou que; para a classificação de baixo peso  o valor para 
os meninos e meninas foi de 1,6%, podendo ser considerado reduzido em virtude da escola 
amostrada estar localizada em uma região carente da periferia da cidade de São Paulo. 
       Somando-se os diferentes graus de obesidade em meninos e meninas encontramos o valor 
médio de 19,6%, que pode ser considerado significativo. Analisando de forma mais detalhada 21,5% 
das meninas apresentaram algum grau de obesidade e para os meninos foi de 17,7%, ligeiramente 
inferior, ambos indicando a necessidade de ações imediatas, principalmente pelo índice de alunos 
com obesidade de alto risco que foi de 3,5% para as meninas e 2,4% para os meninos.  
 
CONCLUSÃO 
 
       Os resultados encontrados no presente estudo indicam a necessidade de ações imediatas com 
relação a orientações sobre uma alimentação mais adequada, como também uma maior 
conscientização da importância da prática de atividades físicas, procurando promover uma mudança 
de  hábitos e principalmente de estilo de vida.   
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