
 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE IMC E ESCOLARIDADE MATERNA COM EXCESSO DE PESO 
EM ADOLESCENTES 

 

Introdução: A prevalência de excesso de peso em crianças e adolescentes, em âmbito 

mundial, teve um aumento de cerca de quatro vezes no período de 1975 a 2016, 

passando de 4% para 18% na faixa etária de 5 a 19 anos. Em países em 

desenvolvimento como o Brasil, aspectos socioeconômicos e demográficos podem estar 

associados ao excesso de peso. Objetivo: verificar a associação entre aspectos 

sociodemográficos e IMC materno com excesso de peso em adolescentes da região 

Norte de Palmas (TO). Métodos: estudo transversal realizado com 355 adolescentes com 

idade entre 10 e 19 anos, avaliados no Programa Saúde na Escola em 2019. As 

informações antropométricas dos adolescentes foram obtidas por meio de relatórios das 

equipes de saúde e as informações relacionadas à mãe, como escolaridade e estado 

nutricional, por meio de acesso aos prontuários eletrônicos (e-SUS). Para verificar a 

associação entre variáveis maternas e o excesso de peso em adolescentes, foi realizada 

Regressão Logística Múltipla. Projeto aprovado em CEP nº 4.118.570. Resultados: 

30,43% dos adolescentes apresentaram excesso de peso, 54,20% das mães apresentam 

ensino médio completo e 70,44% apresentam estado nutricional de sobrepeso ou 

obesidade. Observou-se associação entre as variáveis IMC da mãe e excesso de peso 

dos adolescentes (OR 1,09; IC 95% 1,04 -1,14). Em relação à escolaridade, as categorias 

ensino fundamental completo (OR 3,44; IC95% 1,22 – 9,72) e ensino médio completo (OR 

2,99; IC95% 1,18 – 7,60) também apresentaram associação estatisticamente significante, 

em relação a menor escolaridade. Conclusão: O estado nutricional e a escolaridade 

materna impactam no excesso de peso de adolescentes da região norte de Palmas, 



 

 

 

 

Tocantins, o que evidencia a importância de ações de promoção de hábitos de vida 

saudáveis direcionadas ao contexto familiar de crianças e adolescentes.  

Palavras-chaves: Adolescente; Estado nutricional; Família; 

 

Eixo temático: Avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento na 
infância e na adolescência; 

Interesse em concorrer à apresentação oral: SIM; 


