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RESUMO: A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade, pois gera
aumento no risco de morbidade para as principais doenças crônicas. Adolescentes obesos possuem mais chances
de se tornarem adultos obesos que indivíduos eutróficos da mesma faixa etária. Assim, o objetivo deste estudo foi
verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em estudantes do ensino médio em uma escola privada da
cidade de São Paulo. Foram estudados 611 adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 14 e 18 anos. Os
participantes foram avaliados quanto ao peso, estatura e percentual de gordura corporal. A análise revelou que
entre os adolescentes, 25,6% no sexo feminino (moças) e 27,8% no sexo masculino (rapazes) foram considerados
em sobrepeso ou obesidade de acordo com o IMC. Entretanto, de acordo com o percentual de gordura, 62,1% das
moças e 34,6% dos rapazes possuíam adiposidade excessiva ou obesidade. Encontramos, ainda, alta correlação
entre IMC e percentual de gordura nos dois grupos (moças r= 0,8; rapazes r= 0,85). A prevalência de sobrepeso e
obesidade foi elevada e superior nas moças e, apesar da alta correlação entre IMC e percentual de gordura, o IMC
isoladamente não foi um bom indicador da adiposidade corporal nessa faixa etária.
Palavras-chave: adolescentes; obesidade; adiposidade; índice de massa corporal.

ABSTRACT: Obesity is considered to be one of the major public health issues nowadays, as it increases the risk of
morbidity for the main chronic diseases. Obese adolescents are more likely to become obese adults than eutrophic
individuals of the same age group. The aim of this study was to verify the prevalence of overweight and obesity in
high school students from a private school in the city of São Paulo. Six hundred and eleven adolescents of both
genders were evaluated, ageing 14 to 18 years old. Participants’ weight, stature and body fat were assessed.
Analysis revealed that 25,6% of girls and 27,8% of boys were classified as having overweight or being obese
according to BMI. However, according to percentage of body fat, 62,1% of girls and 34,6% of boys had excessive
adiposity or obesity. We found a high correlation between BMI and percentage of body fat in both groups (girls r=
0,8; boys r= 0,85). Prevalence of overweight and obesity was high and superior in girls, and despite the high
correlation between BMI and percentage of body fat, BMI alone was not a good indicator of body adiposity in this
age group.
Keywords: adolescents; obesity; adiposity; body mass index.
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em relação ao IMC, 324 eram moças e 287

na escola. A Figura 1 a seguir ilustra os
resultados de IMC e %G dos avaliados:

Figura 1 - Índice de massa corporal e percentual de gordura. BP: baixo peso; EUT: eutróficos; SOB:
sobrepeso; OBE: obesidade; MAG: magreza; ADE: adiposidade adequada; EXC: excesso de gordura;
OBE: obesidade. ***P < 0,001: comparação entre os sexos (qui-quadrado).
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Devido ao aumento na incidência
de sobrepeso e obesidade entre os adultos,
geralmente resultado de quantidades mais
elevadas de gordura corporal, o IMC tem
sido empregado com frequência como
elemento classificador nessa população.
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