
RESULTADOS

 A fase entre o fim da infância e início da adolescência se tornou

um período crítico em relação a obesidade;

 A World Health Organization (2000) ressalta que a obesidade e o

número de indivíduos com sobrepeso vêm sendo tratados como

epidemia de proporções mundiais, sendo assim, reconhecida

como uma doença e uma questão de saúde pública;

 A causa da obesidade na infância e adolescência é multifatorial, ou

seja, ela e decorrente de vários fatores que agem isolados ou em

conjunto.;

 Em suma, diante da situação apresentada, a escola tem como

desafio combater a obesidade em alunos em processo de

aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica com base na seleção,

categorização e analise de diversos artigos científicos que enfocam

as principais causas de sobrepeso e obesidade na fase infantil até o

período da adolescência.

REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO

Apresentar as características gerais da obesidade em alunos da

educação básica e verificar o papel da escola na sua prevenção.

MÉTODO

 Os dados mostram o aumento da prevalência de sobrepeso e

obesidade em crianças e adolescentes;

 Observa-se que a obesidade se correlaciona com o sedentarismo,

com as praticas alimentares e com o contexto socioeconômico,

onde estão inseridos crianças e adolescentes.
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Tabela 1 - Analise de associação entre os percentis de sobrepeso e obesidade, as 

horas de inatividade e os níveis de atividade físicas.

Fonte - Retirada do estudo de Rivera, Silva, Silva, Oliveira, Carvalho (2010).

 A educação física escolar tem caráter multifatorial na saúde e,

portanto, na qualidade de vida;

 Como disciplina escolar, tem relevância, sendo de extrema

importância na prevenção e no controle da obesidade em crianças

e adolescentes;

As aulas de educação física devem estimular e proporcionar

hábitos saudáveis através da sua especificidade com experiências

corporais e ações educativa;

A escola, de investir em práticas de combate e auxilio na redução

da obesidade em crianças e jovens nas mais variadas idades.

Tabela 2 - Complicações da obesidade

Fonte: Retirada do estudo de Mello, Luft, Meyer (2004).
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Figura 1 - Prevalência de sobrepeso, em porcentagem, de acordo com a renda familiar 

per capita em pesquisas nacionais do Brasil e Estados Unidos nas décadas de 70 e 90.

Fonte - Retirada do estudo de Mello, Luft, Meyer (2004).
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