
 

Introdução: A obesidade infantil é um problema mundial sendo considerada como a 
pandemia do século XXI pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Conforme o 
Atlas Mundial da Obesidade, o Brasil estará na 5º posição no ranking de países com 
o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com apenas 
2% de chance de reverter essa situação, se nada for feito. O Programa Saúde na 
Escola (PSE) é uma política intersetorial do Governo Federal, que tem como base, a 
articulação entre a escola e atenção primária à saúde. O Programa Crescer Saudável 
(PCS), consiste em um conjunto de ações implementadas no âmbito do PSE, com o 
objetivo de promoção da saúde, prevenção e cuidados das crianças com obesidade 
matriculadas na educação infantil e ensino fundamental I, com vista a apoiar os 
esforços de reversão do cenário epidemiológico no país. Objetivo: Verificar a 
prevalência do excesso de peso. Metodologia: Foram analisados dados 
antropométricos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (peso e altura) das 
crianças entre 5 e 10 anos participantes do PSE no município de Guaíba/RS em 2019. 
As medidas foram convertidas em z-scores de IMC por idade com base nos padrões 
da OMS (2007). Resultados: Os resultados apontaram dados de 816 meninas (51,4%) 
e 770 meninos (48,5%). A prevalência de excesso de peso foi de 38% e 37% no sexo 
feminino e masculino, respectivamente. Identificamos na amostra 18% de sobrepeso, 
11% de obesidade e 8% de obesidade grave nos meninos e 22% de sobrepeso, 12% 
de obesidade e 5% de obesidade grave nas meninas. Nossos resultados são 
condizentes com a literatura mundial e com o atlas da obesidade infantil, publicado 
pelo Ministério da Saúde em 2019, que avaliou 4.181.800 crianças de 5 a 9 anos no 
território nacional, identificando 29,3% de excesso de peso. Outro dado preocupante 
foi a identificação do Rio Grande do Sul como líder do ranking entre os estados 
brasileiros, estando acima da média nacional, com 38,4% de crianças com excesso 
de peso. Tendo em vista a complexidade dos determinantes da obesidade e as 
morbidades a ela associadas, quanto mais cedo identificarmos, menores são as 
chances de complicações e maior é a possibilidade de reversão do quadro, visto que, 
uma criança obesa aos 10 anos de idade tem 80% de chance de se tornar um adulto 
obeso segundo a OMS. Conclusão: O estudo trouxe informações relevantes com 
relação ao estado nutricional das crianças da rede pública participantes do PSE, 
ressaltando a importância desse programa nas ações multidisciplinares no território 
onde as crianças estão inseridas, com estratégias direcionadas na mudança do estilo 
de vida, por meio da informação, educação, motivação e estímulo a prática de 
exercícios físicos bem como, o monitoramento dos participantes. Esperamos que 
nossos dados possam contribuir para o planejamento de ações no enfrentamento da 
obesidade infantojuvenil, cenário preocupante na sociedade atual.  

 

Eixo Temático: Avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento na 
infância e na adolescência. 
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