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Introdução
 Nas últimas décadas a prevalência da obesidade tem se alastrado mundialmente, o alto índice na prevalência de obesidade na infância 

vem preocupando

profissionais da área da saúde, educadores, pais, a comunidade e também a

economia do país (SOARES & PETROSKI, 2003). 

A atividade física na infância deve ser considerada como prioridade em nossa

sociedade, ou seja, a educação física escolar bem aplicada deve ser considerada

essencial e parte indissociável do processo global de educação das crianças. Os programas para a promoção da saúde, especificamente 
as aulas de educação física, devem incentivar e mobilizar um número cada vez maior de crianças em práticas esportivas, para culminar com o 
estilo de vida ativo e saudável (GAYA, 2002).

Objetivo
 Analisar o Índice de Massa Corporal (IMC) em escolares de 6 a 8 anos

matriculados no ensino fundamental do município de São Jerônimo da Serra - PR., moradores de zona urbana e zona rural.

Metodologia
 A amostra foi constituída por 257 crianças com idades entre 6,0 a 8,9 anos e de ambos os sexos, matriculados e frequentes no ensino 

Fundamental I no município de São Jerônimo da Serra moradores da ZU e ZR. Foram coletados dados como: peso, altura, idade, sexo e zona 
de moradia. O material utilizado para a altura foi uma trena flexível com precisão de 1 cm, marca sanny, para o peso uma balança digital da 
marca plenna, modelo wind, com graduação de 100 g. Foi aplicado a fórmula de Índice de Massa Corporal (IMC) (peso/altura2) e o resultado 
foi baseado nos pontos de corte do Center for Disease of Control and Prevention (CDC). Para a análise dos resultados utilizou a estatística 
descritiva e o teste de Qui-quadrado, utilizando o SPSS 13.

Resultado
 O sobrepeso e a obesidade em conjunto atingiram 22,7% dos meninos e 12,4% das meninas. A prevalência nos meninos foi maior do 

que nas meninas (p= 0,0227). O índice de baixo peso foi semelhante entre os sexos. Não houve diferença significativa ao se comparar as 
distribuições percentuais dos estados nutricionais classificadas pelo IMC nas diferentes idades e entre os moradores de ZU e ZR.

De acordo com Souza et al. (2007) nos últimos anos tem-se notado um aumento da prevalência de obesidade em regiões menos 
favorecidas e redução nas mais desenvolvidas, tornando-se a obesidade presente nas diferentes classes econômicas, como em países de 
primeiro mundo, que a maioria das crianças com

sobrepeso ou obesas pertence a famílias de classe socioeconômica baixa.

Conclusão
 As prevalências de sobrepeso e de obesidade aumentaram entre as crianças, os meninos apresentaram maior prevalência de excesso de

peso do que as meninas.

As crianças moradoras da zona urbana ou da zona rural não diferiram entre si

quanto às classificações nutricionais.

Sugere-se novos estudos para analisar as diferentes classes socioeconômicas, assim como uma análise mais detalhada quanto ao 
consumo de alimentos diários e o tempo gasto com atividade física.
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Legenda
(5) Aluno Pós-Graduação Outra Instituição
(2) Aluno Pós-Graduação Unopar
(9) Pesquisador


