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> RESUMO
Objetivo: Analisar os fatores associados ao excesso de peso em adolescentes de escolas da rede pública de Rio Branco, Acre,
Brasil. Métodos: Estudo transversal com 951 adolescentes de escolas públicas da área urbana. Foram coletadas informações
sociodemográficas, familiares e comportamento sedentário por meio de questionário auto respondido. A classificação de
excesso de peso seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde (2007). Foram calculadas as prevalências,
razão de chance e seus respectivos intervalos de confiança em 95%. Identificou-se os fatores associados ao excesso de peso
por regressão logística binária múltipla. Resultados: A prevalência geral de excesso de peso total foi 18,93%, sendo 20,3%
para o sexo feminino e 17,43% para o masculino. Os fatores associados ao excesso de peso foram ser filho único (Odds
Ratio [OR]:1,38; Intervalo de Confiança [IC]:1,09-1,76), uso de computador (OR:1,54; IC:1,27-1,86), assistir TV e jogar
vídeo game (OR:1,30; IC:1,07-1,57) durante a semana por mais de duas horas diárias. Conclusão: O fator excesso de peso
apresentou elevada prevalência em adolescentes de escolas públicas de Rio Branco, Acre, Brasil, onde houve associação de
comportamento sedentário com excesso de peso.

> PALAVRAS-CHAVE
Sobrepeso, obesidade, índice de massa corporal, estilo de vida sedentário, adolescente.

> ABSTRACT
Objective: Analyze the associated factors with excess body weight in adolescents from Rio Branco, Acre, Brazil. Methods:
Cross-sectional study with 951 public school teens living in an urban area. Sociodemographic, family information and
sedentary behavior data were collected through a self-administered questionnaire. Teens with excess body weight were
classiﬁed based on World Health Organization growth standards (2007). Were calculated the prevalence, Odds Ratio (OR)
and its conﬁdence intervals (CI) in 95%. We also identiﬁed the factors associated with overweight by multiple binary
logistic regression. Results: The prevalence of body weight excess was 18.93%, in which 20.3% was for female and 17.43%
for male. The body weight excess associated factors were being an only child (OR: 1,38; CI: 1,09-1,76) and computer use
(OR:1,54; CI:1,27-1,86), and watch the TV and play videogame (OR:1,30; CI:1,07-1,57) for more than two daily hours in
weekdays. Conclusion: Body weight excess prevalence was high in adolescents from public school of Rio Branco, Acre,
Brazil, where sedentary behaviour was associated with body weight excess.
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A adolescência é considerada importante
período para a formação de hábitos que podem
ter impacto por toda a vida do indivíduo. O desenvolvimento de obesidade durante a adolescência aumenta o risco de tornar-se um adulto
obeso. As consequências do excesso de peso
abrangem enfermidades como diabetes, câncer e
doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão1.
A obesidade durante a infância e adolescência teve importante aumento em todo o
mundo. Entre 1980 e 2013, a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes
aumentou quase 50%2. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística3, o Brasil
segue a tendência mundial de aumento na prevalência de excesso de peso em adolescentes.
Em 2002, a prevalência de adolescentes classificados com excesso de peso era de 15,4% para
o sexo feminino e 17,9% para o masculino no
Brasil3. Segundo os dados da última Pesquisa de
Orçamentos Familiares4, no Brasil, a prevalência
de excesso de peso entre moças adolescentes é
19,4% e 21,5% entre os rapazes.
Observa-se um aumento no percentual de
adolescentes com excesso de peso em período
inferior a uma década. Este fenômeno também
ocorreu na Região Norte do país, onde essa
prevalência era maior em rapazes que em moças com 15,3% e 13,9%, respectivamente3. Em
2009, a prevalência de excesso de peso foi mais
baixa que a nacional, porém ainda superior aos
dados de 2002, sendo 16,6% para adolescentes
do sexo feminino e 18,5% para o masculino4.
O comportamento sedentário inclui-se entre os fatores ambientais envolvidos no desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Dentre eles,
o tempo gasto assistindo TV, utilizando computador e jogando videogame tem sido foco de
estudo em todo o mundo. Existe a hipótese que
o tempo assistindo TV pode substituir a atividade física e/ou aumentar a ingestão energética5. A
exposição a inúmeras propagandas de refeições
pobres em nutrientes, porém contendo elevada densidade energética, estimula o consumo
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destes alimentos6. De fato, mulheres e homens
que assistem a TV mais frequentemente são mais
propensos a serem inativos durante o tempo livre7. Além disso, o menor consumo de frutas e
vegetais, que está correlacionado com a maior
ingestão de dietas ricas em gordura, também
está associado ao elevado tempo assistindo a TV7.
Atualmente, o uso de computadores durante o
tempo livre e o hábito de jogar videogame também tem sido postulado como substituto da prática de atividade física, que pode contribuir para
o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade8.
Adicionalmente, tem sido descrito na literatura a influência da dinâmica familiar sobre o
estado nutricional de crianças e adolescentes9.
No Brasil, na última década, houve um aumento
no número de famílias com apenas um filho10.
A ausência dos pais por motivos variados como
divórcio, trabalho, viagens, pode culminar em
dificuldade do uso de autoridade na família9. A
tentativa de aproximação dos pais, cujo intuito é
reparar sua falta, pode levar a permissividade alimentar e dificuldade em colocar limites em seu
filho, contribuindo para o desenvolvimento de
sobrepeso e obesidade11.

OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência e os fatores relacionados ao excesso de
peso em adolescentes escolares da rede pública
de ensino de Rio Branco, Acre, Brasil.

MÉTODOS

>

> INTRODUÇÃO
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Trata-se de um estudo transversal, de base
escolar, realizado no primeiro semestre de 2015,
com adolescentes do Ensino Médio de escolas públicas de Rio Branco – AC. Rio Branco é a
capital do estado do Acre. Possui uma população de aproximadamente 370.550 habitantes12.
Atualmente, o município possui 22 escolas que
oferecem ensino médio na rede pública, totalizando 17.705 alunos na zona urbana. A amostra
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foi obtida mediante regressão logística binária
múltipla. Os fatores associados ao excesso de
peso foram as variáveis com valor de P igual ou
abaixo 0,05, após ajustados pelo sexo e idade.
Esta pesquisa seguiu as normas éticas vigentes no país. Portanto, o projeto foi aprovado
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Acre sendo protocolado sob o
número 39594914.8.0000.5010.

do estudo é parte do projeto “Estado nutricional,
atividades de lazer no tempo livre e uso de internet por adolescentes do ensino médio de Rio
Branco, Acre.” Foram incluídos na pesquisa adolescentes escolares de 15 a 18 anos regularmente
matriculados em escolas públicas de Ensino Médio de Rio Branco – AC. Dessa forma, o estudo
foi realizado com 951 adolescentes escolares.
Utilizou-se a aplicação de questionário estruturado composto por questões referentes
às características demográficas (sexo e idade),
sócio familiar (número de irmãos, número de
amigos, número de adolescentes em casa),
comportamento sedentário (horas diárias em
assistir TV ou jogar videogame e usar computador durante a semana e no fim de semana) e
participação esportiva.
As medidas antropométricas foram coletadas utilizando os procedimentos descritos por
Petroski et al.13. Para a mensuração do peso foi
utilizada balança portátil digital eletrônica, com
precisão de 50 gramas e capacidade máxima de
150 kg, a estatura mensurada por estadiômetro
portátil, precisão de 0,1 cm e extensão máxima
de 2 metros. Posteriormente, foi calculado o índice de massa corporal (IMC) (kg/m²), sendo
classificado em eutrófico (escore Z < + 1) ou excesso de peso (escore Z ≥ + 1), segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde14.
Para inserção dos dados foi utilizado o programa Epidata e a análise estatística dos dados
foi realizada com o auxílio do programa Stata
12. Foram calculadas as prevalências para excesso de peso por sexo e idade. A razão de chance

RESULTADOS
Foram avaliados 951 adolescentes sendo
492 estudantes do sexo feminino e 459 estudantes do sexo masculino, com idades entre 15 e 18
anos de escolas públicas da área urbana de Rio
Branco, Acre. Na Tabela 1 estão apresentadas as
prevalências de excesso de peso dos adolescentes por faixa etária. Foi evidenciado a prevalência geral de 18,93% de excesso de peso, sendo
17,43% para o sexo masculino e 20,3% para o
feminino. As maiores prevalências de excesso de
peso encontrada foi aos 18 anos de idade para
ambos sexos (Tabela 1).
Na Tabela 2 está apresentada a razão de
chance do excesso de peso segundo variáveis
sócio familiar e o comportamento sedentário
dos adolescentes analisados. A prevalência de
excesso de peso em adolescentes unigênitos foi
de 23,53%. Enquanto que para as variáveis uso
de computador, assistir TV ou jogar vídeo game
durante a semana por mais de 2 horas, as prevalências de excesso de peso foram de 26,32% e
22,34%, respectivamente.

Tabela 1. Prevalência de excesso de peso em escolares adolescentes residentes na área urbana de Rio Branco,
Acre, Brasil, 2015.
Idade

Todos

Masculino

Feminino

n

%

n

%

N

%

325

20,31

145

20,00

180

20,56

16 anos

331

16,92

164

15,85

167

17,96

17 anos

205

17,07

97

12,37

108

21,30

18 anos

90

25,56

53

24,53

37

27,03

Total

951

18,93

459

17,43

492

20,30

15 anos
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Tabela 2. Razão de chance do excesso de peso segundo variáveis sócio familiar e comportamento sedentário
em adolescentes escolares residentes na área urbana de Rio Branco, Acre, Brasil, 2015.
n

%

OR

Não

156

18,37

1

Sim

20

23,53

1,36

IC (95%)

P

1,06 - 1,76

0,016

0,38 - 1,44

0,383

Filho único

Ter amigos
1 ou mais amigos

155

19,62

1

Nenhum amigo

10

15,38

0,74

53

15,45

1

Adolescentes em casa
2 adolescentes
1 adolescente

51

19,39

1,31

0,94 - 1,83

0,105

Nenhum adolescente

70

22,08

1,55

0,77 - 3,12

0,219

1,30 - 1,87

0,000

0,47 - 1,33

0,385

1,05 - 1,51

0,011

0,74 - 1,37

0,949

0,80 - 2,00

0,298

Uso computador durante a semana
Menos de 2 horas

170

18,62

1

Mais de 2 horas

10

26,32

1,56

Menos de 2 horas

149

19,61

1

Mais de 2 horas

31

16,23

0,79

Uso computador no fim de semana

Uso de TV e game durante a semana
Menos de 2 horas

159

18,55

1

Mais de 2 horas

21

22,34

1,26

Menos de 2 horas

110

18,87

1

Mais de 2 horas

70

19,02

1,01

Sim

109

17,61

1

Não

71

21,39

1,27

Uso de TV e game no fim de semana

Participação esportiva

OR: odds ratio; IC (95%): intervalo de 95% de confiança

Tabela 3. Fatores associados ao excesso de peso em escolares adolescentes residentes na área urbana de Rio
Branco, Acre, Brasil, 2015.
OR

IC (95%)

P

1,09 - 1,76

0,007

1,27 – 1,86

0,000

1,07 - 1,57

0,007

Filho único
Não

1

Sim

1,38

Uso de computador durante a semana
Menos de 2 horas
Mais de 2 horas

1
1,54

Uso de TV e game durante a semana
Menos de 2 horas
Mais de 2 horas

1
1,30

Cada variável foi ajustada para sexo e idade; OR: odds ratio IC; (95%): intervalo de 95% de confiança.
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A Tabela 3 mostra os fatores associados ao
excesso de peso nos escolares adolescentes analisados. Assistir TV, jogar vídeo game e utilizar
computador por mais de duas horas por semana
apresentaram magnitude de associação de 1,30
e 1,54, respectivamente com o excesso de peso.
Para a variável filho único a magnitude de associação foi 1,38.

> DISCUSSÃO
A prevalência de excesso de peso em adolescentes residentes em Rio Branco encontrada
foi de 18,93%, frequência inferior às relatadas
em diversos países. Segundo o Institute for
Health Metrics and Evaluation, mais de 22%
dos adolescentes do sexo feminino e quase
24% do sexo masculino residentes em países
desenvolvidos apresentavam sobrepeso ou obesidade2. Nos Estados Unidos, em 2007, a prevalência de excesso de peso em adolescentes foi
de 31,6%, enquanto que entre os adolescentes
alemães, em 2008, foi de 24,4%15.
Em estudo realizado na cidade de Rio Branco, Acre, porém com escolares adolescentes da
rede privada de ensino, a prevalência de excesso
de peso em foi de 26,4% e 33,2% para o sexo
feminino e masculino, respectivamente16. Essas
prevalências são superiores as encontradas no
presente estudo com estudantes da rede pública. No Brasil, alunos de escolas privadas tendem
a pertencer a famílias de elevado poder aquisitivo, portanto pertencentes a um nível socioeconômico diferente dos adolescentes avaliados
nesta investigação.
No presente estudo, a faixa etária que apresentou maior prevalência de excesso de peso foi
de 18 anos, tanto para as moças quanto para os
rapazes. A faixa etária de 18 anos de idade coincide com o ingresso do adolescente no mercado
de trabalho ou em universidade, e portanto se
torna mais independente em relação à sua família. Já se tem descrito que a minoria dos jovens
universitários de Rio Branco alcança as recomendações de consumo de frutas e hortaliças17.
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Especula-se que aos 18 anos, os adolescentes
passam a controlar mais a própria alimentação,
podendo culminar em estabelecimento de maus
hábitos alimentares, que contribuem para o desenvolvimento de excesso de peso.
A variável filho único no presente estudo
mostrou associação com o excesso de peso.
Neste sentido, Novaes et al.11 relatam a excessiva
preocupação da família, especialmente da mãe,
que contribui para o excesso do peso em crianças unigênitas onde tende-se a satisfazer o desejo
por guloseimas e a incentivar o consumo além da
real necessidade. Gopinath et al.18, evidenciaram
que as crianças australianas que não possuem
irmãos tendem a ter menos oportunidades de
iniciar atividades físicas e ingerem mais alimentos
calóricos, portanto, elevando o risco para desenvolvimento de sobrepeso e obesidade.
O dispêndio de tempo utilizando aparatos eletrônicos pode contribuir para redução na
prática de atividade física e, consequentemente, propiciar o desenvolvimento de excesso de
peso8. O tempo de tela igual ou maior de 2 horas em adolescentes escolares de Rio Branco foi
associado ao excesso de peso. Da mesma forma,
o tempo gasto em frente à tela está relacionado à maior consumo de alimentos de elevada
densidade energética, que também é um fator
contribuinte do sobrepeso e obesidade19.
A inatividade física constitui importante
fator modificável para o desenvolvimento do
excesso de peso, ainda que sua etiologia seja
multifatorial. Sabe-se que o gasto energético
reduzido combinado ao consumo excessivo de
energia está intimamente relacionado ao desenvolvimento de sobrepeso e obesidade19. É reconhecido, ainda, que os níveis de atividade física
na vida adulta são, em parte, determinados pelo
nível de atividade física durante a adolescência20.
Portanto, a redução do tempo de tela durante a
adolescência pode contribuir para aumento do
tempo de atividade física e, consequentemente,
redução do excesso de peso.
Este estudo é limitado por sua natureza
transversal e não permite inferência causal das
associações observadas. O excesso de peso é
Adolescência & Saúde

decorrente de um complexo sistema multifatorial. A herança genética, aspectos do estilo de
vida como a alimentação e ainda fatores psicológicos são igualmente importantes, mas este
não foram avaliados neste estudo. No entanto,
é crucial conhecer os possíveis fatores modificáveis para subsidiar políticas públicas de combate
ao excesso de peso.
Conclui-se que a prevalência de excesso
de peso em escolares do ensino médio da rede
pública de ensino de Rio Branco no ano de
2015 foi alta e teve prevalência em adolescen-
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tes que são filhos únicos e tem comportamento
mais sedentário (assistir TV, jogar videogame
e usar computador por mais de duas horas durante a semana).
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Apoio financeiro da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) e a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Acre por
autorizar a pesquisa.
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