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RESUMO 

Os índices de obesidade em adultos vêm aumentando progressivamente a nível 
mundial, sendo considerado um problema de saúde pública, tendo em vista sua alta 
mortalidade e complicações associadas. A mesma tendência vem ocorrendo entre 
os adolescentes. Esta pesquisa tem por objetivos avaliar a prevalência de excesso 
de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes escolares no Brasil, também 
trazer estes resultados separadamente por regiões brasileiras, além de identificar e 
analisar os seus fatores associados. Cabe ressaltar que no grupo de excesso de 
peso inclui-se todos os pacientes com peso acima do normal que não foram 
separados entre os com sobrepeso ou com obesidade. Realizou-se uma revisão 
bibliográfica sistemática nas plataformas da BVS, SciELO e Scopus, de 2009 a 
2020, sendo eleitos 81 artigos originais que continham dados de prevalência de 
excesso de peso, sobrepeso ou obesidade em adolescentes escolares. Também 
foram extraídos e analisados os fatores relacionados e não relacionados. A 
prevalência de excesso de peso foi de 21,6%, sendo maior na região Sudeste 
(34,6%), 20,6% de sobrepeso, sendo maior no Sudeste (21,0%), e 7,9 % de 
obesidade, sendo maior na região Centro-Oeste (17,7%). Os principais fatores 
relacionados foram de aspectos sociodemográficos: morar em área urbana, ser do 
sexo masculino, apresentar idade mais avançada e estudar na rede privada de 
ensino. Relacionados aos hábitos alimentares: não tomar café da manhã 
regularmente, menor frequência alimentar diária, realizar almoço fora de casa, não 
aderir à um padrão alimentar saudável e apresentar transtornos alimentares. 
Relacionados ao estilo de vida: inatividade física e maior tempo com atividades 
sedentárias, como tempo de tela e tempo no computador. Relacionados a fatores 
emocionais: insatisfação corporal, práticas extremas para redução de peso e 
bullying. Relacionados a doenças cardiovasculares: aumento da adiposidade 
corporal total e adiposidade central, presença de HAS, dislipidemias, síndrome 
metabólica e processos inflamatórios, determinando também elevado risco 
cardiovascular. Outros fatores: obesidade materna, grau de maturação sexual e 
presença maior de algumas bactérias salivares. Conclui-se que é alta a prevalência 
de sobrepeso, excesso de peso ou obesidade entre os adolescentes no Brasil, 
acima da média mundial. As regiões com os maiores índices são Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste e as com menores índices são Norte e Nordeste. Foram identificados 
fatores associativos de aspecto sociodemográfico, hábitos alimentares e estilo de 
vida, entre outros, cujas informações poderão ser fundamentais para subsidiar 
políticas voltadas à prevenção e estratégias de combate à obesidade nos 
adolescentes escolares brasileiros. 
 
Palavras-chave: Escola. Estudantes. Sobrepeso. Obesidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

The rates of obesity in adults have been progressively increasing worldwide, being 
considered a public health problem, in view of its high mortality and associated 
complications. The same trend has been occurring among adolescents. This 
research aims to assess the prevalence of overweight, overweight and obesity in 
school adolescents in Brazil, also to bring these results separately by Brazilian 
regions, in addition to identifying and analyzing their associated factors. It should be 
noted that the overweight group includes all patients with overweight who were not 
separated from overweight or obese patients. A systematic bibliographic review was 
carried out on the VHL, SciELO and Scopus platforms, from 2009 to 2020, with 81 
original articles being chosen that contained data on the prevalence of overweight, 
overweight or obesity in school adolescents. Related and unrelated factors were also 
extracted and analyzed. The prevalence of overweight was 21.6%, being higher in 
the Southeast (34.6%), 20.6% of overweight, being higher in the Southeast (21.0%), 
and 7.9% of obesity , being higher in the Midwest region (17.7%). The main factors 
related were sociodemographic aspects: living in an urban area, being male, being 
older and studying in the private school system; related to eating habits: not having 
breakfast regularly, less frequent daily eating, having lunch outside the home, not 
adhering to a healthy eating pattern and having eating disorders; related to lifestyle: 
physical inactivity and more time with sedentary activities, such as screen time and 
computer time; related to emotional factors: body dissatisfaction, extreme practices 
for weight reduction and bullying; related to cardiovascular diseases: increase in total 
body adiposity and central adiposity, presence of SAH, dyslipidemia, metabolic 
syndrome and inflammatory processes, also determining high cardiovascular risk; 
other factors: maternal obesity, degree of sexual maturation and increased presence 
of some salivary bacteria. It is concluded that the prevalence of overweight, 
overweight or obesity among adolescents in Brazil is high, above the world average. 
The regions with the highest rates are Southeast, South and Midwest and those with 
the lowest rates are North and Northeast. Associative factors of sociodemographic 
aspect, eating habits and lifestyle were identified, among others, whose information 
may be fundamental to support policies aimed at preventing and strategies to combat 
obesity in Brazilian school adolescents. 
 
Keywords: School. Students. Overweight. Obesity.  
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INTRODUÇÃO 

Os índices de sobrepeso e obesidade vem aumentando, progressivamente, 

tanto em adultos como em crianças e, atualmente, a obesidade é considerada uma 

epidemia mundial (WHO, 2020). A prevalência de adultos obesos no mundo é de, 

aproximadamente, 13% (mais de 670 milhões de pessoas) e de sobrepeso 25% 

(mais de 1,3 bilhões de pessoas), além do que há uma projeção para 2030 que o 

número de adultos obesos seja de 1,1 bilhão e de adultos com sobrepeso de 2,2 

bilhões (WHO, 2020).  

Atualmente, o Brasil é o quinto país com maior número de mulheres obesas e 

o terceiro país com maior número de homens obesos no mundo (NCD-RISC, 2016). 

Segundo dados atuais, 55,4% da população brasileira está acima do peso, ou seja, 

apresentam ou sobrepeso ou obesidade, sendo esta prevalência maior nos homens 

(57,1%) do que nas mulheres (53,9%), e 20,3% está com obesidade (BRASIL, 

2020).  

Além das taxas de sobrepeso e obesidade estar aumentado na população 

adulta, estudos têm mostrado que entre os anos de 1975 à 2016 houve um 

crescimento das taxas de sobrepeso e/ou obesidade nas crianças e adolescentes 

com idade entre 5 e 19 anos, passando de 4% para 18% em todo o mundo (WHO, 

2020).  

Este aumento vem sendo 30% maior nos países em desenvolvimento em 

relação aos desenvolvidos, contrariando um antigo entendimento de que a 

obesidade era um problema dos países ricos (WHO, 2020). No entanto, em 

determinadas regiões suburbanas, com população de baixa renda, ainda persiste 

uma alta incidência de desnutrição entre os escolares (PANDOLFI et al., 2011). 

O Brasil, um dos maiores países em extensão do mundo, também tem sofrido 

com o aumento das taxas de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes 

em diversas regiões do país. Na região Sul, por exemplo, a frequência de excesso 

de peso fica mais alarmante, atingindo o patamar de 35,9% entre as crianças de 5 a 

9 anos e de 24,6% entre 10 e 19 anos (IBGE, 2020). Assim sendo, a Organização 

Mundial da Saúde considera a obesidade como uma das grandes epidemias 

mundiais e, por este motivo, deve ser encarada como um problema de saúde pública 

desde a infância até a vida adulta (IBGE, 2020).  
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Outra preocupação é que há uma tendência de aumento progressivo do nível 

de adiposidade durante o passar dos anos até se atingir a idade adulta, tanto em 

crianças e adolescentes previamente eutróficas como as com sobrepeso e 

obesidade, independentemente do sexo (FERRARI et al., 2013). A cada cinco 

crianças obesas, quatro permanecerão obesas quando adultas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012). 

Neste contexto, a obesidade na infância e na adolescência pode levar a uma 

série de complicações metabólicas que tendem a aumentar o risco cardiovascular na 

vida adulta (TEIXEIRA et al., 2019), sendo uma das mais importantes a alteração do 

metabolismo da glicose, podendo desencadear o Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2) 

(DOMINGOS et al., 2014). 

Realizando atendimentos em uma clínica particular especializada em 

endocrinologia, localizada na região do Meio Oeste de Santa Catarina que, há mais 

de 15 anos, atende pacientes de todas as idades, percebe-se uma tendência de 

aumento da procura para atendimento de adolescentes com sobrepeso e obesidade 

e, cada vez menos, por distúrbios relacionados ao baixo peso para idade e altura.  

Desta forma, procurando obter maior entendimento da gênese deste distúrbio 

nutricional, verificou-se que o ganho progressivo de peso, que desencadeia o 

sobrepeso e a obesidade, está, na maioria das vezes, relacionado ao desequilíbrio 

entre a ingesta de calorias na alimentação e o gasto energético, sendo este 

determinado pelo metabolismo basal e nível de atividade física, de tal forma que 

quando este balanço é positivo ocorre o ganho excessivo de peso (TADDEI, 1993). 

Menos de 1% dos casos de obesidade na infância e na adolescência são 

relacionados às doenças endócrinas e genéticas (SHERAFAT-KAZEMZADEH; 

YANOVSKI; YANOVSKI, 2013). 

Apesar do problema, e de inúmeros estudos realizados em diferentes regiões 

do Brasil avaliando a taxa de sobrepeso e obesidade e possíveis fatores 

relacionados a estes problemas em adolescentes (PELEGRINI; PETROSKI, 2009; 

ENES; PEGOLO; SILVA, 2009; SILVA et al., 2009; BERTIN et al., 2010; 

MONTEIRO; AERTS; ZART, 2010; ARAUJO et al., 2010; LUNARDI; MOREIRA; 

MACHADO et al., 2011; KRINSKI et al., 2011; COELHO et al., 2012; GUEDES; 

MENDES, 2012; FERRARI et al., 2013; RAMIRES et al., 2014; 

ROSSI; VASCONCELOS, 2014; D’AVILA et al., 2015; NOLL et al., 2016; ANJOS; 

SILVEIRA, 2017; CONDE et al., 2018; SANTOS et al., 2019; BACIL et al., 2020; 
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ARAUJO et al., 2020), as revisões sistemáticas da literatura que envolvam 

adolescentes escolares brasileiros ainda são escassas (ROSSI et al., 2010; 

MANTOVANI et al., 2019; SIMÃO et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2021).  

Neste sentido, este estudo trará uma visão atual do problema e contribuirá 

para uma atualização científica dentro desse campo, sendo extremamente relevante 

para o planejamento e implantações de políticas públicas de saúde e de programas 

de prevenção do sobrepeso e da obesidade. Com os resultados desta pesquisa, 

também poderão ser utilizados medidas de educação para uma alimentação mais 

saudável e de estímulos para aumentar a prática de atividades físicas (SICHIERI; 

SOUZA, 2008; APPLEBY et al., 2019).  

Como os escolares adolescentes passam boa parte do seu tempo envolvidos 

com atividades educacionais, o monitoramento e o acompanhamento do estado 

nutricional podem favorecer as mudanças de hábitos e de comportamento, pois as 

escolas são ambientes propícios para intervenções que modifiquem o estilo de vida 

dos alunos para diminuir as altas prevalências de sobrepeso e obesidade (RAMOS; 

SANTOS; REIS, 2013; APPLEBY et al., 2019).  

Da mesma forma, trará benefícios para o setor de saúde pública e privada 

nacional, pois com o conhecimento da prevalência e dos fatores relacionados ao 

sobrepeso e obesidade nos adolescentes escolares da Educação Básica poderão 

ser tomadas medidas de prevenção e atuação ainda nesta fase da vida, de tal forma 

que poderá reduzir o volume de atendimentos médicos devido às complicações 

previamente evitadas, principalmente, ao atingirem a idade adulta. Assim sendo, a 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus do tipo 2 

(DM2), infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC), 

mortalidade geral, entre outros problemas já citados anteriormente, também deverá 

reduzir (ASSUMPÇÃO, 2013).  

Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral sintetizar as evidências 

disponíveis na literatura sobre a prevalência e fatores associados ao sobrepeso e 

obesidade em adolescentes escolares brasileiros. Para responder ao objetivo geral, 

apresentamos os seguintes objetivos específicos: a) Conhecer as características dos 

estudos incluídos nesta revisão sistemática; b) Extrair dos estudos a prevalência de 

excesso de peso, sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares da Educação 

Básica; c) Analisar nas regiões brasileiras a prevalência de excesso de peso, 

sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares da Educação Básica e; d) 
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Identificar os fatores relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica.  

Este estudo está incluso na linha de pesquisa número 2 - Qualidade de vida e 

desenvolvimento, vinculada ao Programa de Mestrado Interdisciplinar em 

Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP). Questões relacionadas ao sobrepeso e obesidade na adolescência são 

importantes nas áreas de nutrição, psicologia, educação física, pedagogia e, 

principalmente, na medicina em várias especialidades como endocrinologia, 

pediatria e cardiologia, demonstrando assim a interdisciplinaridade envolvida neste 

estudo. 

A presente pesquisa é composta por quatro (04) capítulos. Antes do primeiro 

capítulo, apresentamos a Introdução que mostra o problema, a justificativa e os 

objetivos da pesquisa. Em seguida, apresentamos o Capítulo 1 com toda a 

fundamentação teórica sobre o assunto. No Capítulo 2, mostramos o percurso 

metodológico e os procedimentos que foram utilizados para realizar a pesquisa de 

revisão sistemática. No Capítulo 3 estão os resultados da pesquisa com as 

respectivas descrições apresentados através de tabelas e figuras. No Capítulo 4 a 

discussão dos principais achados da pesquisa. Além disso, ao final estão as 

considerações finais da pesquisa. 
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1 ESTADO NUTRICIONAL 

1.1 CONCEITO  

O estado nutricional indica o equilíbrio entre a ingesta alimentar e as 

necessidades nutricionais do organismo e, desta forma, a sua verificação 

corresponde ao resultado entre o processo de ingestão, absorção, metabolização e 

excreção de nutrientes (MELLO, 2002).  

Avaliar o estado nutricional de uma criança ou adolescente serve para 

verificar se as proporções corporais, assim como o seu crescimento, está dentro do 

previsto para a normalidade, ou não, conforme a sua idade e sexo, ou seja, a 

verificação do estado nutricional é uma ótima ferramenta para indicar os casos de 

sobrepeso e obesidade, assim como as condições de saúde e qualidade de vida 

desta população (MELLO, 2002). 

Os métodos utilizados para avaliar o estado nutricional podem ser 

antropométricos, anamnese alimentar, história clínica, exames laboratoriais e por 

dados psicossociais e, além disso, a antropometria, método mais recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde e que será utilizado neste estudo, que se baseia na 

mensuração física e composição corporal total (BRASIL, 2011). Além de ser um 

importante instrumento diagnóstico do estado nutricional da criança e adolescente, 

também serve para graduar o seu crescimento e desenvolvimento (IBGE, 2010). 

Os métodos de avaliação antropométricas foram sendo aprimorados 

progressivamente, com intuito de melhor poder se distinguir as crianças e 

adolescentes normais (eutróficas) das com possíveis distúrbios nutricionais. Em 

1977, o Nacional Center for Health Statistcs (NCHS) publicou as referências para a 

avaliação nutricional através das medidas de peso/idade (P/I), peso/estatura (P/E), 

comprimento/idade (C/I), estatura/idade (E/I) e circunferência cefálica/idade (CC/I), 

dos 0 aos 18 anos, sendo no mesmo ano adotados pela OMS e pelo Ministério da 

Saúde do Brasil (HAMILL, 1977). 

Esta tabela de referência da NCHS apresentou várias críticas que foram 

sendo corrigidas a partir de 1985, com a inclusão de estudos maiores, redução dos 

valores de referência de comprimento mínimo e máximo da normalidade, assim 

como validação e abrangência para várias raças e etnias americanas, formação do 

percentil 3 e 97 para todas as curvas, assim como do percentil 85 para a curva de 
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P/E e IMC/idade, sendo assim publicada esta atualização pelo Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) (KUCZMARSKI et al., 2002). 

Em 2000 Cole et al. publicaram os valores de corte de IMC para sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos, conforme sexo e idade, 

onde basearam-se em seis grandes estudos, conforme orientação da Internacional 

Obesity Task Force (IOTF), incluindo um no Brasil, e aplicaram o método LMS 

(lambda, mu, sigma), de tal forma que aos 18 anos a curva de IMC dos adolescentes 

equipara com a curva de IMC de adulto (COLE et al., 2000). Após sete anos, são 

definidos os limites para baixo peso pelo cálculo do escore z, com base na idade e 

gênero, através da mesma metodologia (COLE et al., 2007; ONIS et al., 2007). 

Um estudo realizado a nível nacional, com base nos dados de crianças entre 

2 e 19 anos obtidos da Pesquisa Nacional Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989, 

determinou a curva com valores limites de IMC para baixo peso, sobrepeso e 

obesidade, utilizando-se a mesma metodologia aplicada internacionalmente 

(CONDE; MONTEIRO, 2006). Uma avaliação comparativa demonstrou que a curva 

nacional apresenta maior sensibilidade e especificidade para sobrepeso e obesidade 

e subestima a prevalência de baixo peso, no entanto, estas diferenças não parecem 

dificultar a comparação com a curva de Cole et al. (2000) e da OMS, principalmente 

em referência à avaliação de obesidade em escolares do gênero masculino 

(BARBOSA; SOARES; LANZILLOTTI, 2009).  

Apesar de apresentar boa correlação entre os diferentes critérios de avaliação 

nutricional utilizados em crianças e adolescentes, sugere-se cautela na interpretação 

destes resultados independentemente do método utilizado na população brasileira, 

principalmente, devido às diferenças étnicas presentes neste país (BARBOSA 

FILHO et al., 2010; QUADROS et al., 2012; BOTH et al., 2014; WOLLNER et al., 

2017). 

Novas técnicas de avalição do estado nutricional em crianças e adolescentes 

têm sido sugeridas, como o método de aplicação de uma árvore de decisão 

nebulosa ou difusa para determinação do excesso de peso em escolares (SULLA-

TORRES; GÓMEZ-CAMPOS; COSSIO-BOLAÑOS, 2018) e o método de 

Regressões Gaussianas de Processo (GPR) (MARTINEZ-MILLANA et al., 2018), 

ainda pouco utilizadas. 

O Ministério da Saúde do Brasil, em sua Caderneta de Saúde da/do 

Adolescente mais atualizada, disponibiliza as curvas de avaliação do IMC/idade e 
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classificação em escore Z conforme indicado também pela OMS (ONIS et al., 2007; 

BRASIL, 2013). Para avaliação do estado nutricional e desenvolvimento, também 

são usadas as curvas peso/idade, estatura/idade e IMC/idade em crianças e, 

também, a curva de peso/idade em adolescentes (ONIS et al., 2007; COLE et al., 

2007; BRASIL, 2013). Apesar de não fazerem parte da Caderneta de Saúde da 

Criança nem na Caderneta de Saúde do/da Adolescente, a circunferência de cintura 

e a razão da cintura/estatura apresentaram uma forte correlação entre si e com o 

IMC, de tal forma que todos estes procedimentos antropométricos podem servir 

como bons indicadores de estado nutricional (PINTO et al., 2010; BERRIA et al., 

2013). 

Sendo assim, a avaliação do estado nutricional de adolescentes atualmente 

mais utilizado é realizado através do cálculo do índice de massa corporal (IMC), cuja 

fórmula é: peso (em Kg) /altura (em metros) ². Este valor é colocado nas tabelas de 

avaliação do IMC para a idade, para a obtenção do escore z, cujo valor representa o 

número de desvios-padrão a partir do ponto central da população referência ou 

mediana, sendo então classificados em baixo peso ou desnutrição, normal ou 

eutrófico, sobrepeso e obesidade (ONIS et al., 2007; COLE et al., 2007; BRASIL, 

2013). 

1.1.1 Baixo Peso 

Classifica-se em baixo peso quando o adolescente apresenta o escore z igual 

ou abaixo de -2 e muito baixo peso os com escore z igual ou abaixo de -3, o que 

corresponde, na prática, abaixo do percentil 3 (ONIS et al., 2007; COLE et al., 2007; 

BRASIL, 2013). Uma das principais causas de baixo peso em crianças, 

principalmente em áreas suburbanas de países subdesenvolvidos, são as 

parasitoses intestinais (SEIXAS et al., 2011). 

1.1.2 Peso Normal Ou Eutrófico 

Consideram-se crianças e adolescentes com peso normal ou eutrófico 

quando, através dos cálculos do IMC para a idade, obtém-se o escore z acima ou 

igual a -2 e menor ou igual a +1, o que corresponde à, praticamente, estar acima ou 

igual ao percentil 3 e menor ou igual ao percentil 85. Também pode ser avaliado 
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pelo gráfico da estatura por idade (E/I), ao qual deverá encontrar-se nos mesmos 

valores de escore z (ONIS et al., 2007; COLE et al., 2007; BRASIL, 2013). 

1.1.3 Sobrepeso 

 Classificam-se em sobrepeso todas as crianças e adolescentes que se 

encontram com os valores do cálculo do IMC por idade com escore z maior ou igual 

a +1 e menor que +2, o que equivale ao encontrar-se acima ou igual ao percentil 85 

e menor que o percentil 97 e, quando são avaliados pelo gráfico da E/I, considera-se 

estar com sobrepeso quando se encontram também no intervalo de valores de 

escore z maior ou igual ao percentil 85 e abaixo do percentil 97 (ONIS et al., 2007; 

COLE et al., 2007; BRASIL, 2013). 

1.1.4 Obesidade 

Para crianças e adolescentes considera-se obesidade quando no cálculo do 

escore z do IMC por idade resulta maior ou igual a +2, equivalente, na prática, em 

estar igual ou acima do percentil 97, para o mesmo gráfico. Também é considerado 

obesidade quando estiver acima do percentil 97 no gráfico do peso pela idade 

(COLE et al., 2007; ONIS et al., 2007; BRASIL, 2013). 

Alguns fatores estão associados com excesso de peso em escolares como 

estudar em escola privada (ROSANELI et al., 2012; IBGE, 2015; SOUZA et al., 

2016; LEAL et al., 2018), ser do gênero masculino, apresentar uma dieta com 

excesso de carboidratos e ter chefe de família com maior tempo de escolaridade 

(ROSANELI et al., 2012), assim como ter excesso de peso ao nascimento (LEAL et 

al., 2018), apresentar renda familiar elevada (SCHMITZ et al., 2010) e ter pais 

obesos (SCHMITZ et al., 2010; BERNARDO et al., 2012; KNEIPP et al., 2015; 

D’AVILA et al., 2015). 

Outros fatores podem estar associados ao excesso de peso como morar em 

zona urbana (PELEGRINI et al., 2010; CONDE et al., 2018) e escolares com maior 

tempo de tela, definido pela somatória do tempo em horas no computador, 

videogame e celular (VASCONCELLOS; ANJOS; VASCONCELLOS, 2013). Além do 

que, crianças com obesidade abdominal e que fazem as refeições em frente à 

televisão apresentam uma dieta de pior qualidade nutricional (MOMM; 

HOFELMANN, 2015). 
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1.2 PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE NA POPULAÇÃO DE 

ADOLESCENTES 

Segundo a última estatística divulgada pela Pesquisa Nacional da Saúde 

escolar (PeNSE), a prevalência de baixo peso para os escolares com idade entre 13 

e 17 anos de idade no Brasil é de 3,1%, sendo que nos escolares do sexo masculino 

é de 3,8%, enquanto nos do sexo feminino é de 2,5% (IBGE, 2015). Há uma 

tendência semelhante em crianças que estudam no ensino fundamental, com 

prevalência de desnutrição em 6,4% e excesso de peso em 31,1% (MONTEIRO; 

AERTS; ZART, 2010).  

Aproximadamente, 23,7% dos escolares com idade entre 13 e 17 anos estão 

com excesso de peso (soma dos casos de sobrepeso e obesidade), com poucas 

diferenças entre os sexos, sendo 23,7% no masculino e 23,8% no feminino (CONDE 

et al., 2018). Destes, praticamente um terço apresenta obesidade, sendo 8,3% dos 

meninos e 7,3% das meninas (IBGE, 2015). Mesmo em região com baixo índice de 

desenvolvimento econômico e um dos indicadores sociais mais baixos do Brasil, a 

incidência de sobrepeso e obesidade é alta (GUEDES; MIRANDA NETO; SILVA, 

2014). 

Apesar de mostrarem sempre as mesmas tendências, todos estes resultados 

estatísticos podem variar conforme a localidade (MACHADO et al., 2011; GUEDES; 

MENDES, 2012; CARDOSO et al., 2017) ou estágio de maturação puberal 

(PASQUARELLI et al., 2010). 

Quanto à dependência administrativa da escola, constatou-se um menor 

baixo peso nas escolas privadas em relação às públicas, assim como uma maior 

prevalência de excesso de peso e obesidade nas escolas privadas em relação às 

públicas (ROSANELI et al., 2012; IBGE, 2015; LEAL et al., 2018). Também se 

observou que crianças de escolas privadas tem maior segurança alimentar do que 

as das escolas públicas (ALEXANDRE et al., 2018). 

Na Região Sul há uma prevalência menor de baixo peso e maior de excesso 

de peso e obesidade em relação às outras regiões do país, sendo a região com 

maior prevalência de obesidade no Brasil (IBGE, 2015). Um estudo com alunos de 

idade entre 11 e 14 anos demonstrou uma prevalência de excesso de peso em 

29,8%, sendo 18,3% com sobrepeso e 11,6% com obesidade (D’AVILA et al., 2015). 

Outro, porém, confirmou excesso de peso apenas em 20,7% (LUNARDI; MOREIRA; 
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SANTOS, 2010). Cerca de 2,4% dos escolares entre 13 e 17 anos estão com baixo 

peso e 28,2% estão com excesso de peso, sendo o excesso de peso maior nos 

alunos com idade entre 13 e 15 anos (30,5%) do que nos com idade entre 16 e 17 

anos (24,5%), enquanto a obesidade foi identificada em 10,2% do total dos 

estudantes (IBGE, 2015). 

1.3 COMORBIDADES ASSOCIADAS AO SOBREPESO OU OBESIDADE   

1.3.1 Hormonais 

A obesidade leva à resistência insulínica devido a uma diminuição da 

capacidade de retirada da glicose da corrente sanguínea para as células, 

desencadeada em função do aumento da adiposidade visceral, ocorrendo um 

aumento compensatório da liberação de insulina (DOMINGOS et al., 2014). Este 

aumento progressivo da resistência insulínica (RI), caso persista ao longo do tempo, 

leva a uma hiperglicemia, podendo evoluir ao pré-diabetes e até à instalação de 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) (DOMINGOS et al., 2014). 

O mesmo processo pode desencadear a síndrome metabólica, determinada 

pela presença de adiposidade abdominal, associado à pelo menos dois dos 

seguintes critérios: níveis alterados de pressão arterial (PA), e/ou de triglicerídeos, 

e/ou de high density lipoprotein (HDL-c) e/ou de glicemia de jejum, segundo os 

critérios da Internacional Diabetes Federation (IDF), os mais comumente utilizados 

(ALBERTI; ZIMMET; SHAW; 2006; ZIMMET et al., 2007). 

Novos critérios diagnósticos da síndrome metabólica vêm sendo sugeridos 

para crianças e adolescentes, através da presença de adiposidade abdominal, 

avaliada pela circunferência de cintura (CC), alteração da glicemia de jejum, pressão 

arterial (PA), triglicerídeos, HDL-c e cálculo da homeostasis model assessment of 

insulin resistance (HOMA IR) (AHRENS et al., 2014). O risco de desenvolver a 

síndrome metabólica parece ser maior em escolares de família com baixa renda 

(CRUZ et al., 2014). 

Outros distúrbios hormonais relacionados à obesidade em adolescentes são 

as alterações do eixo hipotálamo-hipofisário, como a hiper estimulação da glândula 

suprarrenal devido ao aumento do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), levando a 

um aumento do cortisol e, secundariamente, dos androgênios também, propiciando 

adrenarca precoce, avanço da idade óssea, puberdade precoce nas meninas e 
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tardia nos meninos, irregularidades menstruais, surgimento de acnes e hirsutismo 

(ASSUMPÇÃO, 2013; KLISH; SKELTON, 2020). Também ocorre aumento da função 

do eixo somatotrópico com elevação dos níveis de hormônio de crescimento (GH) e 

do fator de crescimento similar à insulina tipo 1 (IGF-1), propiciando à aceleração do 

crescimento esperado para a idade (ASSUMPÇÃO, 2013; KLISH; SKELTON, 2020). 

Também se relata uma maior tendência à hiperuricemia nos adolescentes obesos 

(CARNEIRO et al., 2000). 

1.3.2 Cardiovasculares 

A obesidade infantil pode levar à uma série de complicações metabólicas que 

tendem a aumentar o risco cardiovascular na vida adulta (TEIXEIRA et al., 2019), 

sendo uma das mais importantes a alteração do metabolismo da glicose, 

inicialmente através da resistência insulínica, podendo evoluir ao pré-diabetes ou 

Diabetes Mellitus tipo 2, como já mencionado acima nas comorbidades endócrinas 

(DOMINGOS et al., 2014). 

A obesidade também pode aumentar o risco cardiovascular nos adolescentes 

com Diabetes Mellitus tipo 1, podendo ser de forma mais acentuada do que nos 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 2 (TOMMERDAHL et al., 2021). 

Outros fatores de risco cardiovasculares associados à obesidade são a 

dislipidemia (hipercolesterolemia e/ou hipertrigliceridemia e/ou baixo HDL), uma das 

principais causas de aterosclerose e doença arterial coronariana (LUNARDI; 

MOREIRA; SANTOS, 2010; LIMA; ROMALDINI; ROMALDINI, 2015; CARNEIRO et 

al., 2020) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (QUEIROZ et al., 2010; BURGOS 

et al., 2010; MORAES et al., 2014; ROSANELI et al., 2014; LIMA; ROMALDINI; 

ROMALDINI, 2015; CARNEIRO et al., 2020).  

A obesidade infantil também favorece às alterações anatômicas do coração 

como aumento do volume atrial esquerdo, hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) e 

aumento do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, associado, ou não, à 

HAS (KLISH; SKELTON, 2020). A presença de HVE predispõe a eventos cardíacos 

graves na vida adulta, por isto tem sido considerada como um marcador de risco 

cardíaco nestas crianças (SANCHES et al., 2015).  
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1.3.3 Respiratórias 

Os distúrbios respiratórios mais comumente associados à obesidade de 

crianças e adolescentes são a síndrome da hipoventilação da obesidade, infecções 

respiratórias, apneia do sono e asma (ASSUMPÇÃO, 2013; ABESO, 2016; KLISH; 

SKELTON, 2020). A redução da capacidade cardiorrespiratória como um todo está 

também fortemente associada à obesidade infantil e em adolescentes (BURGOS et 

al., 2010). 

1.3.4 Ortopédicas 

As comorbidades ortopédicas mais comuns em adolescentes obesos são as 

artropatias agudas e crônicas, escoliose, epifisiólise da cabeça do fêmur, doença de 

Legg-Calve-Perthes e tíbia vara (ASSUMPÇÃO, 2013; ABESO, 2016; KLISH; 

SKELTON, 2020). Também são descritas as alterações posturais, como 

hiperlordose lombar e joelho valgo, além de dores musculoesqueléticas, 

principalmente, na coluna lombar e membros inferiores, que parecem ser 

desencadeadas pela associação de aumento da sobrecarga articular, fragilidade 

óssea na fase de crescimento e diminuição da estabilidade postural 

(BRANDALIZE; LEITE, 2010). 

1.3.5 Gastrointestinais 

 Os distúrbios gastrointestinais mais comuns nos adolescentes obesos são a 

formação de cálculos biliares, colecistite e a esteato-hepatite não alcoólica (NASH), 

lembrando que a NASH está fortemente associada à cirrose hepática e carcinoma 

hepático à longo prazo (SCHWIMMER et al., 2006; ASSUMPÇÃO, 2013; ABESO, 

2016; KLISH; SKELTON, 2020). 

1.3.6 Emocionais 

São comuns também alguns distúrbios de ordem emocional como ansiedade, 

depressão e compulsão alimentar, assim como a provocação referente ao peso 

corporal, uma forma de bullying (LOSEKAM et al., 2010). Crianças com maior 

preocupação com a imagem corporal tem aproximadamente 3 vezes mais chance de 

apresentar desnutrição/risco nutricional e 11 vezes mais chance de apresentar 

excesso de peso (MONTEIRO; AERTS; ZART, 2010).  
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1.3.7 Outras  

A obesidade em adolescentes está associada a maior prevalência de doença 

de Alzheimer quando adultos ou idosos e homens obesos de 20 anos já apresentam 

cerca de 2,5 vezes mais chance de um dia vir a ter um quadro demencial por doença 

de Alzheimer (LIVINGSTON et al., 2020). 

Vários distúrbios dermatológicos vêm sendo associadas à obesidade, sendo 

os principais o aparecimento de estrias e celulite, assim como acanthosis nigricans, 

que é fortemente associada à resistência insulínica. Também acrocórdons, que são 

lesões comuns, pediculadas, moles, pequenas, cor da pele ou hiper pigmentadas, 

geralmente são múltiplas e mais comuns no pescoço, axilas e virilhas, além de 

flacidez, úlceras e impetigo (MENDONÇA; RODRIGUES, 2011). 

Alguns distúrbios do equilíbrio estão associados com excesso de peso em 

escolares (LARA et al., 2017), assim como também pseudotumor cerebral, 

pancreatite, intertrigo e proteinúria glomerular (ASSUMPÇÃO, 2013; ABESO, 2016; 

KLISH; SKELTON, 2020).  

A obesidade também pode aumentar o risco de nefropatia diabética nos 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1, podendo ser de forma mais acentuada do 

que nos adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 2 (TOMMERDAHL et al., 2021). 

Enfim, a obesidade pode levar à alguns tumores malignos em adultos, sendo 

os mais comuns os cânceres de mama após a menopausa, endometrial e colorretal 

(LEGA; LIPSCOMBE, 2020). Da mesma forma, em adolescentes obesos também há 

uma maior prevalência de alguns tipos de câncer (TIRAPEGUI, 2003; HERNANDES; 

VALENTINI, 2010). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 A pesquisa bibliográfica caracterizada como uma revisão sistemática de 

literatura utilizou os procedimentos metodológicos estabelecidos pelo guia Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – PRISMA, conforme 

anexo A e B (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). O PRISMA foi desenvolvido a 

partir de um guia prévio chamado QUORUM (Qualidade dos Relatos de Meta-

análises), após um encontro de especialistas em 2005, que consiste em um checklist 

com 27 itens e um fluxograma com quatro etapas cujo objetivo é ajudar os 

pesquisadores no melhoramento das revisões sistemáticas e meta-análises, dando 

maior transparência e credibilidade aos resultados. Assim, deixa-se mais claro os 

possíveis vieses, com foco principal, mas não exclusivo, em ensaios clínicos 

randomizados e fortemente recomendado por algumas das principais plataformas de 

estudos e grupos científicos como a Scielo, The Cochrane Library, Centre for 

Statistics in Medicine (Oxford, UK), entre muitas outras (MOHER et al.; 2005). 

2.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

No dia 01 de outubro de 2020 foi iniciado a revisão sistemática e finalizou-se 

o processo de busca nas bases de dados em 01 de novembro de 2020. Para a 

busca sistemática e as definições dos descritores, optou-se por utilizar os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Dessa maneira, os termos encontrados 

para a realização desta pesquisa foram testados e, por fim, chegou-se a seguinte 

combinação nos idiomas português, inglês e espanhol: “estado nutricional” OR 

“nutritional status” OR “estado nutricional” AND “alunos” OR “estudantes” OR 

“students” OR “estudiantes” AND “ensino básico” OR “ensino fundamental” OR 

“ensino médio” OR “primary education” OR “secondary education” OR “elementary 

education” OR “basic education” OR “educación secundaria” OR “educación básica” 

OR “educación primaria”.  

A busca foi realizada em três (03) bases de dados: Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) que inclui LILACS, MEDLINE, MEDCARIB, OPAS/OMS, PAHO e 

WHOLIS, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Scopus (SciVerse Scopus). 
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2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS ESTUDOS 

Para a inclusão dos estudos foram estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: a) Estudos originais; b) Considerando como desfecho principal o estado 

nutricional (sobrepeso e/ou excesso de peso, obesidade) em adolescentes escolares 

com idade entre 10 e 19 anos da Educação Básica do Brasil; c) Idiomas: português, 

inglês e espanhol; d) Publicados a partir de janeiro de 2009 à outubro de 2020. 

Foram excluídos os estudos com escolares de outros países, estudos de revisão 

(narrativas, sistemáticas e/ou meta análises), dissertações, teses, relatórios e 

monografias, assim como estudos fora da faixa etária.  

Cabe ressaltar que a Educação Básica do Brasil compreende, desde que 

ampliado a partir da Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, sendo equivalentes aos 

conhecidos antigamente como pré-escolas e creches, primeiro grau e segundo grau, 

respectivamente (MENEZES, 2001). 

O pesquisador realizou cada etapa do processo de revisão e, se houvessem 

dúvidas em alguma das fases, foi realizada uma reunião de consenso com o 

orientador. 

2.4 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Inicialmente, todos os títulos selecionados nas bases de dados (n=1.856) 

foram transferidos para o software Excel e, em seguida, foram excluídos os títulos 

repetidos (n= 166). O processo de revisão sistemática foi composto por quatro fases: 

A primeira fase consistiu na leitura dos títulos, dos 1.690 (100%) títulos encontrados, 

1.254 artigos (73,9%) foram excluídos por não apresentarem relação com o tema, 

publicados em outra língua e outros documentos como monografias e dissertações.  

Na segunda fase foi realizada a leitura dos resumos (n= 436; 25,3%), destes 

196 artigos foram excluídos por não apresentarem como desfecho principal o estado 

nutricional em adolescentes escolares da Educação Básica. Na terceira fase foi 

realizada a leitura na íntegra dos artigos restantes (n= 240; 8,8%) e destes, 157 

artigos foram excluídos por não apresentar dados de excesso de peso, sobrepeso 

ou obesidade, ou não disponibilizarem dados referentes aos alunos com idade na 

faixa etária definida.  
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Ao final, 81 artigos (6,5%) atenderam aos critérios empregados e foram 

selecionados para revisão. A Figura 1 apresenta o processo de busca aos artigos, 

os resultados e os respectivos motivos de exclusão dos mesmos.  

Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para a revisão sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2021). 
Nota: BVS = Biblioteca Virtual em Saúde; SciELO = Scientific Electronic Library Online; Scopus = 
SciVerse Scopus; EP=excesso de peso. 

2.5 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Todos os 81 artigos eleitos foram lidos e revisados na íntegra, sendo 

extraídos os dados conforme apresentados nos textos ou tabelas da pesquisa. 

Inicialmente, procurou-se obter o nome dos autores, ano de publicação, número 

absoluto de participantes, idade dos alunos em cada pesquisa, cidade e estado ou 

região no qual a pesquisa foi realizada, distribuição por sexo e zona de moradia 

(urbana ou rural).  

Total de títulos após eliminar os duplicados (n=1.690) 

Leitura dos títulos 

(n=434) 

Títulos excluídos (n=1.256)                           

Relação com o tema                                 

Outra língua 

Outros documentos 

 

-  Leitura dos resumos 

(n=238) 

Títulos excluídos (n=198)                              

- Não apresentou o estado nutricional          

Alunos da educação infantil 

Leitura na íntegra 

(n=81) 

Títulos excluídos (n=159)                                

- Não apresentou EP, sobrepeso ou 

obesidade                                                     

- Alunos com idade <10 anos ou >19 anos 

Artigos eleitos (n=81) 

BVS 

Total de títulos = 

654 

Scielo 

Total de títulos = 

397 

Scopus 

Total de títulos = 

804 

1856 

artigos 
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Logo após, as frequências relativas e/ou porcentagens (%) foram extraídas 

dos estudos conforme classificação do estado nutricional em sobrepeso, excesso de 

peso e obesidade. Cabe ressaltar que foram extraídos dados de “excesso de peso” 

apenas daqueles artigos que não diferenciavam os adolescentes com sobrepeso e 

obesidade, mas englobavam estes dois grupos em um grupo único. Além disso, 

foram identificadas e extraídas as informações nas pesquisas sobre os fatores 

sociodemográficos, nutricionais, estilo de vida e outros fatores que possuíam relação 

significativa com o sobrepeso, excesso de peso e obesidade. Para isto, utilizou-se o 

nível de significância mostrado nos resultados dos estudos com valor adotado de 

p<0,05.  

2.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após a extração, em cada estudo, das frequências relativas e/ou 

porcentagens (%) e dos fatores relacionados ao sobrepeso, excesso de peso e 

obesidade, os valores foram separados e agrupados em um banco de dados no 

Excel de acordo com as cinco (05) regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul) e a categoria “Brasil”. Em seguida, o banco de dados foi 

exportado para o Statistical Package for the Social Sciences SPSS, versão 22.0 for 

Windows para a realização da estatística descritiva.  

Na primeira avaliação referente a Tabela 2, foram calculados a prevalência 

média de sobrepeso, excesso de peso e obesidade dos adolescentes escolares 

durante todo o período da pesquisa (2009 a 2020). Neste cálculo, avaliou-se a 

média ponderada pelo “n” de cada estudo. Também, foram calculados a frequência 

mínima e máxima encontradas nos estudos e o desvio padrão.  

Na segunda avaliação (Figura 2), os estudos foram separados por região e 

uma categoria que foram os estudos de “Brasil”. A prevalência média de sobrepeso, 

excesso de peso e obesidade e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%) 

em cada região e dos estudos nacionais, foram calculados. 

Destacamos que os dados extraídos das pesquisas foram literalmente 

transcritos e explicitamente mostrados. Os artigos que não mostravam em seus 

resultados as frequências (%) e/ou prevalências de sobrepeso, excesso de peso e 

obesidade, mas que continham os números de casos absolutos em cada categoria, 

foi calculado a frequência (%) através da seguinte equação:  
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Nos artigos que não apresentavam em alguma das categorias do estado 

nutricional as frequências e/ou prevalências e, também, não foi possível calcular, 

foram deixados na tabela com a indicação de Não Determinado (ND). Com relação 

aos resultados das associações extraídas dos artigos, aquelas variáveis que não 

foram avaliadas, foram colocadas na tabela com a indicação de Não Determinado 

(ND), enquanto as variáveis que foram analisadas, mas não houve associação, 

utilizou-se na tabela como Não Relacionado (NR). Algumas pesquisas de âmbito 

nacional foram colocadas como “Brasil”, assim como algumas de âmbito estadual, 

foram colocadas com o nome do estado correspondente. 
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3 RESULTADOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS  

 No total, foram analisados 81 estudos com adolescentes escolares da 

Educação Básica brasileira no período compreendido entre 2009 e 2020 (Tabela 1). 

Destes, 42% (34) dos estudos foram realizados nos primeiros 5 anos e 58% (47) 

foram realizados após os últimos 5 anos. 

 Predominou nas amostras dos estudos, alunos das escolas públicas, com 

idade entre 10 e 19 anos e o número total de avaliados foi de 376.514 adolescentes 

da Educação Básica. 

 Com relação as cidades em que os estudos foram realizados, 33 estavam 

localizadas nos estados da região Sudeste, 24 em estados da região Sul, 10 na 

região Nordeste, 6 no Centro-Oeste e somente 1 na região Norte. Além disso, 7 

estudos foram realizados com amostras de diversas regiões do Brasil, considerados 

como estudos nacionais.   

 A maioria dos estudos foram realizados com adolescentes escolares da área 

urbana e para classificar o estado nutricional os critérios da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e da International Obesity Task Force (IOTF) foram os mais utilizados 

nas pesquisas (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características dos estudos incluídos na revisão 

Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Araujo et al. 
(2020) 

248 alunos (M= 
129; F= 119) de 
escolas públicas 

14 a 
17 

anos 
Piracicaba/SP Urbana OMS 

Moehlecke et al. 
(2020) 

71.740 alunos 
(M=32.283; 

F=39.457) de 
escolas públicas 

e privadas 

12 a 
17 

anos 
Brasil 

Urbana e 
rural 

OMS 

Bacil et al. (2020) 

2.347 alunos 
(M=1.204; 

F=1.143) de 
escolas públicas 

11 a 
15 

anos 
Curitiba/PR Urbana IOTF 

Freitas et al. 
(2020) 

130 alunos 
(M=49; F=81) de 
escolas públicas 

14 a 
18 

anos 
Campinas/SP Urbana OMS 

Lima et al. (2019) 

1.169 alunos 
(M=509; F=660) 

de escolas 
públicas 

12 a 
17 

anos 
Petrolina/PE 

Urbana 
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Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Teixeira et al. 
(2019) 

546 alunos 
(M=204; F=342) 

de escolas 
públicas e 

particulares 

10 a 
19 

anos 

São José do Rio 
Preto/SP 

Urbana OMS 

Santos et al. 
(2019) 

6.366 alunos 
(M=2.833; 

F=3.533) de 
escolas públicas 

15 a 
19 

anos 
Santa Catarina 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Silva et al. (2019) 

6.259 alunos 
(M=2.043; 

F=2.504) de 
escolas públicas 

14 a 
19 

anos 
Pernambuco 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Santos et al. 
(2019) 

895 alunos 
(M=462; F=433) 

de escolas 
públicas 

13 a 
16 

anos 
Salvador/BA Urbana OMS 

Alves et al. 
(2019) 

71.298 alunos 
(M=31.779; 

F=39.519) de 
escolas públicas 

e privadas 

12 a 
17 

anos 
Brasil 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Conde et al. 
(2018) 

16.556 alunos 
(M=8.278; 

F=8.278) de 
escolas públicas 

e privadas 

11 a 
19 

anos 
Brasil 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Scherr et al. 
(2018) 

396 alunos 
(M=192; F=204) 

de escolas 
públicas 

11 a 
15 

anos 
Rio de Janeiro/RJ Urbana OMS 

Silva et al. (2018) 

10.926 alunos 
(M=5.496; 

F=5.430) de 
escolas públicas 

e privadas 

13 a 
17 

anos 
Brasil 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Alexius et al. 
(2018) 

975 alunos 
(M=446; F=529) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

11 a 
14 

anos 
Florianópolis/SC Urbana OMS 

Cnop et al. 
(2018) 

1.749 alunos 
(M=873; F=876) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
19 

anos 

Região metropolitana do 
Rio de Janeiro/RJ 

Urbana OMS 

Anjos; Silveira 
(2017) 

2.681 alunos 
(M=1.343; 

F=1.338) de 
escolas privadas 

10 a 
17 

anos 
Brasil Urbana OMS 

Almeida et al. 
(2017) 

1.528 alunos 
(M=613; F=973) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

12 a 
17 

anos 
Goiânia/GO Urbana OMS 

     
continua 
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Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Batista; Mondini; 
Jaime (2017) 

732 alunos 
(M=407; F=325) 

de escolas 
públicas 

10 a 
14 

anos 
Itapevi/SP 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Silva et al. (2017) 

818 alunos 
(M=341; F=477) 

de escolas 
públicas 

10 a 
14 

anos 

Região metropolitana de 
Vitória/ES 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Watanabe et al. 
(2017) 

95 alunos (M=49; 
F=47) de escola 

pública 

12 a 
14 

anos 
Curitiba/PR Urbana IOTF 

Mundstock et al. 
(2017) 

1.152 alunos 
(M=635; F=517) 

de escolas 
públicas 

10 a 
18 

anos 
Canela/RS 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Cecon et al. 
(2017) 

2.123 alunos 
(M=712; 

F=1.411) de 
escolas públicas 

e privadas 

10 a 
19 

anos 
Viçosa/MG Urbana OMS 

Noll et al. (2016) 
122 alunos 

(M=100; F=22) 
de escola pública 

14 a 
19 

anos 
Goiânia/GO 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Silva et al. (2016) 

1.081 alunos 
(M=545; F=536) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
14 

anos 
Criciúma/SC 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Silva et al. (2016) 

2.162 alunos 
(M=1.527; 
F=635) de 

escolas públicas 

10 a 
19 

anos 

Estado do Rio de 
Janeiro 

Urbana 
Conde e 
Monteiro 

Benite-Ribeiro et 
al. (2016) 

82 alunos (M=30; 
F=52) de escolas 

públicas 

14 a 
19 

anos 
Jataí/GO Urbana NHANES II 

Farias Júnior; 
Mendonça 

(2016) 

2.776 alunos 
(M=1.163; 

F=1.598) de 
escolas públicas 

e privadas 

14 a 
18 

anos 
João Pessoa/PB Urbana IOTF 

Monteiro et al. 
(2016) 

510 alunos 
(M=157; F=353) 

de escolas 
públicas 

12 a 
19 

anos 
Niterói/RJ Urbana OMS 

Ferrari et al. 
(2015) 

279 alunos 
(M=279; F=0) de 
escolas públicas 

13 a 
17 ano 

Cascavel/PR Urbana IOTF 

Pudla; Gonzaléz-
Chica; 

Vasconcelos 
(2015) 

1.594 alunos 
(M=750; F=844) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

11 a 
14 

anos 
Florianópolis/SC Urbana IOTF 

D’Avila et al. 
(2015) 

962 alunos 
(M=401; F=574) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

11 a 
14 

anos 
Florianópolis/SC Urbana OMS 

     continua 
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Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Geremia et al. 
(2015) 

131 alunos 
(M=60; F=71) de 
escolas públicas 

e particulares 

14 a 
18 

anos 
Bento Gonçalves/RS Urbana OMS 

Minatto et al. 
(2015) 

627 alunos 
(M=266; F=361) 

de escolas 
públicas 

14 a 
17 

anos 
Januária/MG 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Oliveira et al. 
(2014) 

362 alunos 
(M=ND; F=ND) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

15 a 
19 

anos 
Viçosa/MG Urbana OMS 

Cruz et al. (2014) 
382 alunos 

(M=151; F=231) 
de escola pública 

10 a 
16 

anos 
Montes Claros/MG Urbana IOTF 

Rossi; 
Vasconcelos 

(2014) 

1.839 alunos 
(M=866; F=973) 

de escolas 
públicas e 

particulares 

10 a 
14 

anos 
Florianópolis/SC Urbana OMS 

Pelegrini et al. 
(2014) 

660 alunos 
(M=317; F=343) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

14 a 
19 

anos 
Três de Maio/RS Urbana IOTF 

Cruz et al. (2014) 

382 alunos 
(M=117; F=164) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
16 

anos 
Montes Claros/MG Urbana IOTF 

Ramires et al. 
(2014) 

338 alunos 
(M=175; F=163) 

de escolas 
públicas 

10 a 
19 

anos 
Maribondo/AL 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Cordeiro; 
Monego; Martins 

(2014) 

122 alunos 
(M=60; F=62) de 
escolas públicas 

10 a 
19 

anos 
Goiás 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Santos et al. 
(2014) 

152 alunos 
(M=70; F=82) de 
escolas públicas 

e privadas 

14 a 
16 

anos 
Rio de Janeiro/RJ Urbana OMS 

Pinho et al. 
(2014) 

535 alunos 
(M=171; F=364) 

de escolas 
públicas 

11 a 
17 

anos 
Montes Claros/MG Urbana OMS 

Miranda et al. 
(2014) 

445 alunos 
(M=190; F=255) 

de escolas 
públicas 

10 a 
19 

anos 

Zona da Mata (Goianá, 
Tabuleiro, Belmiro Braga 

e Pequeri) /MG 
Rural OMS 

Pinho et al. 
(2014) 

535 alunos 
(M=171; F=364) 

de escolas 
públicas 

11 a 
17 

anos 
Montes Claros/MG Urbana OMS 

     continua 
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Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Miranda et al. 
(2014) 

531 alunos 
(M=213; F=318) 

de escolas 
públicas 

10 a 
19 

anos 

Zona da Mata (Goianá, 
Tabuleiro, Belmiro Braga 

e Pequeri) /MG 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Lima et al. (2014) 

154 alunos 
(M=ND; F=ND) 

de escolas 
públicas 

10 a 
15 

anos 
Pato Branco/PR Urbana CDC 

Finato et al. 
(2013) 

1.230 alunos 
(M=624; F=606) 

de escolas 
públicas 

11 a 
14 

anos 
Caxias do Sul/RS Urbana 

Conde e 
Monteiro 

Fortes et al. 
(2013) 

562 alunos 
(M=263; F=299) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
15 

anos 
Juiz de Fora/MG Urbana OMS 

Fidelix et al. 
(2013) 

926 alunos 
(M=926; F=0) de 
escolas públicas 

10 a 
17 

anos 
Cascavel/PR Urbana IOTF 

Rodrigues; 
Goncalves-Silva; 
Pereira (2013) 

97 alunos (M=61; 
F=36) de escolas 

públicas e 
privadas 

14 a 
19 

anos 
Cuiabá/MT Urbana OMS 

Ferrari et al. 
(2013) 

1.291 alunos 
(M=726; F=565) 

de escolas 
públicas 

10 a 
11 

anos 
Ilha Bela/SP 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Ferrari et al. 
(2013) 

384 alunos 
(M=231; F=153) 

de escolas 
públicas 

10 a 
11 

anos 
Ilha Bela/SP 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Rodrigues et al. 
(2012) 

1.139 alunos 
(M=506; F=633) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

14 a 
19 

anos 
Cuiabá/MT Urbana OMS 

Teixeira et al. 
(2012) 

106 alunos 
(M=53; F=53) de 
escolas públicas 

15 a 
19 

anos 
São Paulo/SP Urbana OMS 

Guedes; Mendes 
(2012) 

3.478 alunos 
M=1.619; 

F=1.859) de 
escolas públicas 

e particulares 

10 a 
18 

anos 

Vale do 
Jequitinhonha/MG 

Urbana OMS 

Coelho et al. 
(2012) 

414 alunos 
(M=216; F=198) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
14 

anos 
Ouro Preto/MG Urbana OMS 

      

continua 
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Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Farias Junior et 
al. (2012) 

2.874 alunos 
(M=1.206; 

F=1.653) de 
escolas públicas 

e privadas 

14 a 
19 

anos 
João Pessoa/PB Urbana IOTF 

Aerts et al. 
(2011) 

707 alunas (M=0; 
F=707) de 

escolas públicas 

10 a 
18 

anos 
Gravataí/RS Urbana IOTF 

Miranda et al. 
(2011) 

413 alunos 
(M=178; F=235) 

de escolas 
públicas 

15 a 
19 

anos 

Goianá, Tabuleiro, 
Belmiro Braga e 

Pequeri/MG 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Krinski et al. 
(2011) 

3.393 alunos 
(M=1.393; 

F=1.725) de 
escolas públicas 

12 a 
17 

anos 
Vilhena/RO Urbana 

Conde e 
Monteiro 

Chiarelli; Ulbrich; 
Bertin (2011) 

268 alunos 
(M=132; F=136) 

de escolas 
públicas 

12 a 
16 

anos 
Blumenau/SC Urbana OMS 

Gilglioni; 
Ferreira; 

Bennemman 
(2011) 

1.112 alunos 
(M=595; F=517) 

de escolas 
públicas 

12 a 
16 

anos 
Maringá/PR 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Machado et al. 
(2011) 

645 alunos 
(M=270; F=375) 

de escolas 
públicas 

10 a 
14 

anos 
Florianópolis/SC Urbana OMS 

Vargas et al. 
(2011) 

331 alunos 
(M=ND; F=ND) 

de escolas 
públicas 

11 a 
17 

anos 
Niterói/RJ Urbana IOTF 

Petribu et al. 
(2011) 

522 alunos 
(M=193; F=329) 

de escolas 
públicas 

15 a 
19 

anos 
Caruaru/PE 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Silva et al. (2011) 

656 alunos 
(M=233; F=423) 

de escolas 
públicas 

14 a 
19 

anos 
Florianópolis/SC Urbana IOTF 

Frutuoso; Bovi; 
Gambardella 

(2011) 

502 alunos 
(M=177; F=325) 
de escola pública 

e privada 

10 a 
18 

anos 
São Paulo/SP Urbana IOTF 

Pinto et al. 
(2010) 

1.405 alunos 
(M=605; F=800) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
14 

anos 
Recife/PE Urbana IOTF 

Del Duca et al. 
(2010) 

5.028 alunos 
(M=2.984; 

F=2.044) de 
escolas públicas 

15 a 
19 

anos 
Santa Catarina 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Pasquarelli et al. 
(2010) 

2.802 alunos 
(M=1.522; 

F=1.280) de 
escolas públicas 

10 a 
12 

anos 

São José dos 
Campos/SP 

Urbana IOTF 

     continua 
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Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Área 

escolar 
Parâmetro 

Pelegrini et al. 
(2010) 

1.415 alunos 
(M=720; F=695) 

de escolas 
públicas 

10 a 
17 

anos 

Chapecó/SC, 
Concórdia/SC, 

Saudades/SC e Erval 
Grande/RS 

Urbana e 
Rural 

IOTF 

Fernandes et al. 
(2010) 

205 alunos 
(M=96; F=109) 

de escola privada 

11 a 
14 

anos 
Presidente Prudente/SP Urbana 

Conde e 
Monteiro 

Araújo et al. 
(2010) 

60.973 alunos 
(M=28.993; 

F=31.980) de 
escolas públicas 

e privadas 

11 a 
19 

anos 
Brasil Urbana OMS 

Lunardi; Moreira; 
Santos (2010) 

374 alunos 
(M=150; F=200) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
12 

anos 
Santa Maria/RS Urbana IOTF 

Castro et al. 
(2010) 

60.806 alunos 
(M=28.333; 

F=32.473) de 
escolas públicas 

e privadas 

12 a 
17 

anos 
Brasil Urbana OMS 

Enes et al. 
(2009) 

360 alunos 
(M=171; F=189) 

de escolas 
públicas 

10 a 
15 

anos 
Piracicaba/SP Urbana OMS 

Gomes; Alves 
(2009) 

1.875 alunos 
(M=737; 

F=1.138) de 
escolas públicas 

14 a 
19 

anos 

Região Metropolitana de 
Recife/PE 

Urbana CDC 

Silva et al. (2009) 

1.701 alunos 
(M=900; F=801) 

de escolas 
públicas e 
privadas 

10 a 
17 

anos 

Natal, Mossoró e 
Lajes/RN 

Urbana e 
Rural 

Conde e 
Monteiro 

Pelegrini; 
Petroski (2009) 

595 alunos 
(M=196; F=399) 

de escolas 
públicas 

14 a 
18 

anos 
Florianópolis/SC Urbana IOTF 

Enes; Pegolo; 
Silva (2009) 

105 alunos 
(M=39; F=66) de 
escolas públicas 

10 a 
14 

anos 
Piedade/SP 

Urbana e 
Rural 

OMS 

Fonte:  O Autor (2021).  
Nota: F - feminino; M - masculino; ND - não determinado; OMS – Organização Mundial da Saúde; 
IOTF – Internacional Obesity Task Force; CDC – Centers for Disease Control and Prevention; 
NHANES II - National Health and Nutrition Examination Survey II. 

3.2 PREVALÊNCIAS DO EXCESSO DE PESO, SOBREPESO E OBESIDADE DOS 

ESTUDOS   

Os dados extraídos dos estudos mostraram que o valor mínimo encontrado 

nos adolescentes escolares da Educação Básica brasileira relacionado ao excesso 

de peso foi de 7,8% e máximo de 34,6%, com uma média de 21,6% e desvio padrão 

de ± 7,2%. No sobrepeso, 6,9% foi o valor mínimo encontrado enquanto o valor 

https://www.cdc.gov/
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máximo foi de 21,0%, com prevalência média de 20,6% e desvio padrão de ± 30,3%. 

Para a obesidade, os valores mínimos encontrados nos escolares foram de 1,9% e 

máximo de 17,7%, com prevalência média de 7,9% e desvio padrão de ± 3,7%. 

Tabela 2 - Prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade dos estudos com adolescentes 

escolares da Educação Básica do Brasil 

Autores/Ano 

Estado Nutricional 

Excesso de 
peso 

Sobrepeso Obesidade 

Araujo et al. (2020) ND 25,0% 17,7% 

Moehlecke et al. (2020) ND 17,0% 8,5% 

Bacil et al. (2020) 26,0% ND ND 

Freitas et al. (2020) 28,3% ND ND 

Lima et al. (2019) ND 10,5% 4,8% 

Teixeira et al. (2019) ND 16,7% 6,6% 

Santos et al. (2019) ND 15,7% 3,8% 

Silva et al. (2019) 16,5% ND ND 

Santos et al. (2019) ND 14,4% 8,5% 

Alves et al. (2019) 24,5% ND ND 

Conde et al. (2018) 22,2% ND ND 

Scherr et al. (2018) ND 24,5% 13,9% 

Silva et al. (2018) ND 15,9% 7,8% 

Alexius et al. (2018) 29,0% ND ND 

Cnop et al. (2018) ND 21,0% 14,8% 

Anjos; Silveira (2017) ND 23,5% 14,2% 

Almeida et al. (2017) ND 17,1% 8,9% 

Batista; Mondini; Jaime (2017) 31,6% ND ND 

Silva et al. (2017) ND 18,7% 9,0% 

Watanabe et al. (2017) 26,3% ND ND 

Mundstock et al. (2017) ND 20,0% 14,4% 

Cecon et al. (2017) 21,1% ND ND 

Noll et al. (2016) 20,7% ND ND 

Silva et al. (2016) 27,6% ND ND 

Silva et al. (2016) ND 8,9% 2,8% 

Benite-Ribeiro et al. (2016) 31,7% ND ND 

Farias Júnior; Mendonça (2016) 13,1% ND ND 

Monteiro et al. (2016) 22,0% ND ND 

Ferrari et al. (2015) 31,5% ND ND 

Pudla; Gonzaléz-Chica; Vasconcelos, (2015) ND ND 6,7% 

D’Avila et al. (2015) ND 18,3% 11,6% 

Geremia et al. (2015) ND 12,2% 7,6% 

Minatto et al. (2015) 7,8% ND ND 

Oliveira et al. (2014) 20,7% ND ND 

Cruz et al. (2014) ND 18,8% 7,6% 

Rossi; Vasconcelos, (2014) ND 21,0% 6,0% 

Pelegrini et al. (2014) 14,8% ND ND 

   continua 
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Autores/Ano 

Estado Nutricional 

Excesso de 
peso 

Sobrepeso Obesidade 

Cruz et al. (2014) ND 18,8% 7,6% 

Ramires et al. (2014) 25,1% ND ND 

Cordeiro; Monego; Martins (2014) 17,2% ND ND 

Santos et al. (2014) ND 19,7% 9,9% 

Pinho et al. (2014) 18,5% ND ND 

Miranda et al. (2014) ND 10,6% 2,2% 

Pinho et al. (2014) ND 12,1% 6,4% 

Miranda et al. (2014) ND 10,9% 2,2% 

Lima et al. (2014) ND 13,0% 5,9% 

Finato et al. (2013) 30,1% ND ND 

Vasconcellos; Anjos; Vasconcellos (2013) ND 18,0% 7,7% 

Fortes et al. (2013) 31,9% ND ND 

Fidelix et al. (2013) 17,2% ND ND 

Rodrigues; Goncalves-Silva; Pereira (2013) ND 12,0% 10,0% 

Ferrari et al. (2013) 34,6% ND ND 

Rodrigues et al. (2012) 16,6% ND ND 

Teixeira et al. (2012) ND 15,1% 9,4% 

Guedes; Mendes (2012) ND 9,8% 1,9% 

Coelho et al. (2012) ND 12,6% 7,2% 

Ferrari et al. (2012) ND 15,1% 4,5% 

Farias Junior et al. (2012) 13,2% ND ND 

Aerts et al. (2011) 21,6% ND ND 

Miranda et al. (2011) ND 13,1% 9,0% 

Krinski et al. (2011) 17,4% ND ND 

Chiarelli; Ulbrich; Bertin (2011) ND 9,0% 3,0% 

Gilglioni; Ferreira; Bennemman (2011) ND 13,8% 8,5% 

Machado et al. (2011) ND 17,2% 9,6% 

Vargas et al. (2011) 19,8% ND ND 

Petribu et al. (2011) ND 19,0% 5,5% 

Silva et al. (2011) 12,8% ND ND 

Frutuoso; Bovi; Gambardella (2011) ND 27,5% 9,4% 

Pinto et al. (2010) ND 15,9% 4,5% 

Del Duca et al. (2010) 9,9% ND ND 

Pasquarelli et al. (2010) 22,7% ND ND 

Pelegrini et al. (2010) 11,2% ND ND 

Fernandes et al. (2010) 34,1% ND ND 

Araújo et al. (2010) ND 23,0% 7,3% 

Lunardi; Moreira; Santos (2010) ND 15,4% 5,3% 

Castro et al. (2010) 24,0% ND ND 

Enes et al. (2009) ND 13,9% 13,3% 

Gomes; Alves (2009) ND 6,9% 3,7% 

Silva et al. (2009) ND 14,9% 13,6% 

Pelegrini; Petroski (2009) 13,1% ND ND 

Enes; Pegolo; Silva (2009) 15,2% ND ND 

Fonte: O Autor (2021). 
Nota: ND: não determinado. 
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3.3 PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO, SOBREPESO E OBESIDADE DE 

ACORDO COM A REGIÃO BRASILEIRA 

Dos 81 artigos analisados realizados no Brasil, 7 estudos foram em âmbito 

nacional e 74 realizados em diversas cidades brasileiras. Quando separado por 

cidades nas suas respectivas regiões, dos 74 estudos encontrados na presente 

pesquisa, 24 (32,4%) foram realizados na região Sul do Brasil. No total, foram 

avaliados 30.591 mil adolescentes escolares da Educação Básica e a prevalência 

média ponderada de excesso de peso dos escolares foi de 20,8% (IC95%: 16,1% - 

25,6%), sobrepeso 15,6% (IC95%: 12,9% - 18,2%) e obesidade 7,5% (IC95%: 5,2% 

- 9,7%). 

Na região Sudeste do Brasil foram realizados 33 (44,6%) estudos e o número 

de adolescentes escolares avaliados da Educação Básica foi de 24.646 mil. A 

prevalência média ponderada de excesso de peso nos escolares foi de 23,7% 

(IC95%: 18,9% - 28,5%), sobrepeso 26,0% (IC95%: 5,6% - 46,4%) e obesidade 

8,1% (IC95%: 6,1% - 10,2%).  

Com relação a região Centro-Oeste do Brasil, 6 (8,1%) estudos foram 

realizados e o total de adolescentes escolares avaliados foi de 3.090 mil. A 

prevalência média ponderada de excesso de peso nos escolares foi de 21,7% 

(IC95%: 10,4% – 32,7%), sobrepeso 14,5% (IC95%: -17,85% - 46,9%) e obesidade 

9,4% (IC95%: 2,4% - 16,4%). 

Na região Nordeste do Brasil foram realizados 10 (13,1%) estudos e 19.814 

adolescentes escolares foram avaliados. Os resultados mostraram que a prevalência 

média ponderada de excesso de peso nos escolares foi de 17,0% (IC95%: 8,0% – 

26,0%), sobrepeso 13,6% (IC95%: 9,1% - 18,0%) e obesidade 6,8% (IC95%: 2,8% - 

10,7%). 

Interessantemente, na região Norte do Brasil foi realizado 1 (1,3%) estudo e o 

número de adolescentes escolares avaliados foi de 3.393 mil. Neste estudo foi 

avaliado somente o excesso de peso que foi de 17,4% nos adolescentes escolares 

da Educação Básica.  

Os 7 estudos considerados nacionais avaliaram 294.980 mil adolescentes 

escolares e o menor valor encontrado de excesso de peso foi de 22,2% e o maior 

valor encontrado foi de 24,5%, com prevalência média de 23,6% e desvio padrão de 

± 1,2%. No sobrepeso dos adolescentes escolares, 15,9% foi o menor valor e 23,5% 
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o maior, com prevalência média de 19,8% e desvio padrão de ± 3,9%. O valor 

mínimo de obesidade foi de 7,3% e máximo de 14,2% nos estudos, com prevalência 

média de 9,4% e desvio padrão de ± 3,2%. 

Figura 2 - Prevalência de sobrepeso e obesidade por Regiões do Brasil 

 

Fonte: O Autor (2021). 
Nota: SP: sobrepeso; OB: obesidade; ND: não determinado. 

Figura 3 - Prevalência de excesso de peso por Regiões do Brasil 

 

Fonte: O Autor (2021). 
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3.4 FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO EXCESSO DE PESO, 

SOBREPESO E OBESIDADE DE ACORDO COM A REGIÃO BRASILEIRA. 

3.4.1 Região Sul 

As características sociodemográficas relacionadas como fator de risco para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros foram residir em área urbana, renda familiar maior, idades 

maiores e adolescentes do sexo masculino (Tabela 3). 

Nos hábitos alimentares, menor frequência semanal de café da manhã, 

almoçar na escola ou em outro local que não a própria casa, realizar refeições na 

presença de companhias e não tomar café da manhã foram relacionados com o 

excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos estudos com os adolescentes 

escolares (Tabela 3).  

Com relação ao estilo de vida, a falta de atividade física e/ou inatividade física 

e o tempo que os adolescentes ficam na frente da tela do computador, videogame 

ou da televisão, foram os principais fatores relacionados ao excesso de peso, 

sobrepeso e obesidade nos adolescentes escolares (Tabela 3). 

Outros fatores também encontrados nos estudos foram o bullying sofrido 

pelos alunos, a insatisfação com o seu próprio corpo, o sobrepeso e/ou obesidade 

materna, alto peso ao nascer e algum tipo de dislipidemia no sangue (Tabela 3). 

Tabela 3 - Fatores de risco relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica da região Sul  

Autores/Ano 

Fatores de risco 

Sociodemográficos Hábitos alimentares 
Estilo de 

vida 
Outros 

Bacil et al. 
(2020) 

ND ND 
Inatividade 
física 

NR 

Santos et al. 
(2019) 

Área urbana 
Renda familiar 

ND ND ND 

Alexius et al. 
(2018) 

NR ND ND Bullying 

Ferrari et al. 
(2015) 

ND ND ND 
Insatisfação corporal 
Gordura corporal 

D’Avila et al. 
(2015) 

NR 

Menor frequência 
semanal de café da 
manhã Almoço na 
escola/outro local     
Refeições com 
companhia 

ND 
Sobrepeso/obesidade 
materna 

    
continua 
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Autores/Ano 

Fatores de risco 

Sociodemográficos Hábitos alimentares 
Estilo de 

vida 
Outros 

Geremia et al. 
(2015) 

Idade 
Sexo masculino 
 

Não tomar café da 
manhã 

Tempo de 
tela 

Peso ao nascer 
Sobrepeso/obesidade 
materna 

Rossi; 
Vasconce- 
los (2014) 

ND ND ND Peso ao nascer 

Finato et al. 
(2013) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Aerts et al. 
(2011) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Silva et al. 
(2011) 

ND ND ND Obesidade central 

Del Duca et al. 
(2010) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Pelegrini et al. 
(2010) 

Área urbana ND 
Inatividade 
física 

ND 

Lunardi; 
Moreira; 
Santos (2010) 

NR ND ND Dislipidemia 

Fonte: O Autor (2021).  
Nota: ND - Não Determinado. NR – Não Relacionado. 

3.4.2 Região Sudeste 

As características sociodemográficas relacionados como fator de risco para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros foram: estudar em rede de ensino privada, renda familiar baixa, 

apresentar cor da pele “não-branco”, adolescentes do sexo feminino e adolescentes 

do sexo/gênero masculino (Tabela 4). 

Nos hábitos alimentares, tomar café da manhã irregularmente, frequência 

alimentar diária baixa, apresentar transtornos alimentares e não adesão ao padrão 

alimentar “saudável” foram relacionados com o excesso de peso, sobrepeso e 

obesidade nos estudos com os adolescentes escolares (Tabela 4).  

Com relação ao estilo de vida, o tempo que os adolescentes ficam na frente 

da tela do computador, videogame e da televisão, assim como o tempo utilizado 

somente com o computador isoladamente foram os principais fatores relacionados 

ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes escolares (Tabela 4). 

Outros fatores também encontrados nos estudos foram a maior presença das 

bactérias salivares Streptococcus mutans e bifidobactérias, a insatisfação com o seu 

próprio corpo, risco cardiovascular elevado, HDL baixo, triglicerídeos, ácido úrico e 

relação CT/HDL elevados, aumento de leucócitos, maior processo inflamatório, 
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síndrome metabólica, obesidade materna e maior maturação sexual (critérios de 

Tanner até T3 nos adolescentes e até T2 nas adolescentes) (Tabela 4). 

Tabela 4 - Fatores de risco relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica da região Sudeste 

Autores/ Ano 

Fatores de risco 

Sociodemográficos 
Hábitos 

alimentares 
Estilo de 

vida 
Outros 

Araújo et al. 
(2020) 

ND ND ND Bactérias salivares 

Teixeira et al. 
(2019) 

NR ND ND 
Insatisfação corporal 
Risco cardiovascular 

Cnop et al. (2018) NR 

Café da manhã 
irregular 
Frequência 
alimentar diária 
baixa 

ND ND 

Cecon et al. 
(2017) 

ND 
Transtornos 
alimentares 

ND Insatisfação corporal 

Oliveira et al. 
(2014) 

ND ND ND 

HDL baixo 
Triglicerídeos Ácido 
úrico Relação 
CT/HDL, Leucócitos 
Processo inflamatório 

Cruz et al. (2014) 

Renda familiar baixa 
Sexo feminino 
 Cor da pele não-
brancos 

ND ND Síndrome metabólica 

Pinho et al. 
(2014) 

NR 
Não adesão ao 
padrão alimentar 
saudável 

ND ND 

Miranda et al. 
(2014) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Pinho et al. 
(2014) 

Sexo feminino ND ND ND 

Miranda et al. 
(2014) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Vasconcellos; 
Anjos; 
Vasconcellos 
(2013) 

Sexo masculino ND 

Tempo de 
tela 
Tempo de 
computador 

ND 

Miranda et al. 
(2011) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Frutuoso; Bovi; 
Gambardella 
(2011) 

NR NR NR Obesidade materna 

Pasquarelli et al. 
(2010) 

NR ND ND 

Maturação sexual 
(até T3 nos meninos 
e até T2 nas 
meninas) 

Fernandes et al. 
(2010) 

ND ND ND HAS 

Enes; Pegolo; 
Silva (2009) 

Gênero masculino 
Idade 

NR NR ND 

Fonte: O Autor (2021).  
Nota: ND: não determinado; NR: não relacionado; HDL: high density lipoprotein; CT/HDL: colesterol 
total/ high density lipoprotein; HAS: hipertensão arterial sistêmica. 
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3.4.3 Região Centro-Oeste 

A característica sociodemográfica relacionada como fator de risco para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros foi sexo masculino (Tabela 5). 

Tanto as características de hábitos alimentares e estilo de vida não 

demonstraram ou não foram avaliados os fatores relacionados para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros desta região (Tabela 5). 

No entanto, a HAS esteve fortemente associada ao excesso de peso, 

sobrepeso e obesidade dos adolescentes escolares da região Centro-Oeste (Tabela 

5). 

Tabela 5 - Fatores de risco relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica da região Centro-Oeste 

Autores/ Ano 
Fatores de risco 

Sociodemográficos Hábitos alimentares Estilo de vida Outros 

Almeida et al. (2017) ND ND ND HAS 
Benite-Ribeiro et al. (2016) NR ND ND HAS 

Fonte: O Autor (2021). 
Nota: ND: não determinado; NR: não relacionado; HAS: hipertensão arterial sistêmica. 

3.4.4 Região Nordeste 

As características sociodemográficas relacionadas como fator de risco para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros da região Nordeste foram ser do sexo masculino, renda familiar 

maior, idades maiores e estudar em rede privada de ensino (Tabela 6). 

Tanto nos hábitos alimentares quanto com relação ao estilo de vida não foram 

analisados, nos estudos, fatores relacionados com o excesso de peso, sobrepeso e 

obesidade nos estudos com os adolescentes escolares da Região Nordeste (Tabela 

6).  

Outros fatores encontrados nos estudos relacionados ao excesso de peso, 

sobrepeso e obesidade com os escolares desta região foram a insatisfação com o 

seu próprio corpo, maior maturação sexual e presença de HAS (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Fatores de risco relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica da região Nordeste  

Autores/Ano 

Fatores de risco 

Sociodemográficos 
Hábitos 

alimentares 
Estilo de 

vida 
Outros 

 Silva et al. (2019) ND ND ND 
Insatisfação 

corporal 
Farias Júnior; 
Mendonça (2016) 

Sexo masculino Idade 
Classe econômica 

ND ND ND 

Ramires et al. (2014) 
Idade 

Sexo masculino 
ND ND ND 

Pinto et al. (2010) NR ND ND 
Maturação 

sexual 
Gomes; Alves (2009) ND ND ND HAS 

Silva et al. (2009) 
Rede privada de 

ensino 
 

ND ND ND 

Fonte: O Autor (2021). 
Nota: ND: não determinado; NR: não relacionado; HAS: hipertensão arterial sistêmica. 

3.4.5 Região Norte 

As características sociodemográficas relacionados como fator de risco para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros da região Norte foram ser do sexo feminino e apresentarem 

idades mais baixas (Tabela 7). 

 Tanto nos tópicos hábitos alimentares quanto com relação ao estilo de vida e 

outros não foram analisados nos estudos fatores relacionados com o excesso de 

peso, sobrepeso e obesidade nos estudos com os adolescentes escolares da região 

Norte (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Fatores de risco relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica da região Norte 

Autores/Ano 
Fatores de risco 

Sociodemográficos Hábitos alimentares Estilo de vida Outros 

Krinski et al. (2011) 
Sexo feminino 
Menor idade 

ND ND ND 

Fonte: O Autor (2021) 
Nota: ND - Não Determinado.  

3.4.6 Estudos nacionais 

As características sociodemográficas relacionadas como fator de risco para o 

desenvolvimento de excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes 

escolares brasileiros foram ser do sexo masculino, maior renda familiar, estudar na 

rede privada de ensino, ter cor de pele branca ou preta, idade entre 11 e 13 anos, 
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maior nível educacional materno e ser morador das regiões Sul ou Sudeste (tabela 

8). 

Tantos nos tópicos hábitos alimentares quanto ao estilo de vida não foram 

analisados fatores relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade nos 

adolescentes escolares brasileiros (Tabela 8). 

Outros fatores encontrados nos estudos foram a insatisfação com o seu 

próprio corpo e apresentar hábitos extremos para a redução do peso como fazer uso 

de laxantes ou induzir vômitos e/ou uso de medicamentos ou fórmulas sem 

acompanhamento médico (Tabela 8). 

Tabela 8 - Fatores de risco relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em 

adolescentes escolares da Educação Básica do Brasil 

Autores/Ano 
Fatores de risco 

Sociodemográficos 
Hábitos 

alimentares 
Estilo de 

vida 
Outros 

Moehlecke et al. 
(2020) 

ND ND ND Insatisfação corporal 

Conde et al. 
(2018) 

Renda familiar 
Rede privada de ensino 
Nível educacional 
materno 

ND ND ND 

Anjos; Silveira 
(2017) 

Sexo masculino ND ND ND 

Araújo et al. 
(2010) 

Rede privada de ensino 
Sexo masculino 
Pele de cor branca ou 
preta 
Idade entre 11 e 13 
anos 
Renda familiar 
Nível educacional 
materno 
Regiões Sul ou 
Sudeste 

ND ND NR 

Castro et al. 
(2010) 

NR ND ND 
Práticas extremas para 
redução do peso 

Fonte: O autor (2021). 
Nota: ND: não determinado; NR: não relacionado; HAS: hipertensão arterial sistêmica. 
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4 DISCUSSÃO 

Os resultados da presente revisão sistemática mostraram que a maioria dos 

estudos realizados no Brasil foram nos últimos 5 anos que antecederam a pesquisa 

(Tabela 1). Isto demonstra que os pesquisadores estão preocupados com o 

problema do ganho de peso nesta fase da escolarização, ainda mais que os 

adolescentes permanecem boa parte de seu tempo na escola. Devido às intensas 

modificações físicas, psíquicas, comportamentais e sociais que ocorrem na fase da 

adolescência, é de suma importância acompanhar os possíveis agravos à saúde que 

podem prejudicar todo o processo de desenvolvimento integral com as modificações 

no peso corporal (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013; APPLEBY et al., 2019). 

A maioria dos adolescentes avaliados nos estudos da presente pesquisa 

estudavam em escolas públicas localizadas nas áreas urbanas das suas respectivas 

cidades (Tabela 1). Segundo o último Censo da Educação Básica Brasileira 

realizado em 2019, 88,9% das matrículas foram realizados nas escolas da rede 

pública e localizadas na região urbana, corroborando com estes resultados (BRASIL, 

2020).        

Predominaram os estudos realizados na região Sudeste e Sul, contudo, na 

região Norte apenas 1 estudo foi encontrado (Tabela 1). Estes achados são 

preocupantes, pois a falta de informações em adolescentes escolares da região 

Norte do Brasil pode subestimar ou superestimar as taxas de sobrepeso, excesso de 

peso e até a obesidade nesta população. Subestimar o problema em algumas 

regiões brasileiras poderá levar a uma falsa sensação da não existência de tais 

problemas nestas regiões. 

O ganho de peso e a taxa de obesidade em crianças e adolescentes vem 

aumentando em diversos países, principalmente aqueles em desenvolvimento (NCD 

RISK, 2017). Neste estudo, realizado com adolescentes escolares brasileiros, a 

prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade no período pesquisado 

(2009 a 2020) foi de 21,6%, 20,6% e 7,9%, respectivamente (Tabela 2).    

Estes resultados mostram uma tendência secular para o aumento das 

prevalências ao longo dos últimos 30 anos na população de adolescentes. O Brasil, 

em 1989, apresentava uma taxa de excesso de peso em adolescentes de 

aproximadamente 10,8% e de obesidade de 1,9% (INAN, 1990). Em 2009 estas 

taxas elevaram-se para 20,5% no excesso de peso e 4,9% na obesidade (IBGE, 
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2010). No ano de 2015, 23,7% dos adolescentes brasileiros apresentavam excesso 

de peso e 7,8% com obesidade (IBGE, 2016; CONDE et al., 2018).  

Este aumento pode estar relacionado tanto pelo aumento do tempo gasto com 

atividades sedentárias, como assistir televisão, jogar videogame, usar smartphone 

ou computadores, assim como pela diminuição do tempo utilizado com práticas de 

atividade física (Tabelas 3 e 4). Mudanças nos hábitos alimentares como não tomar 

o café da manhã adequadamente, realizar menos refeições diárias, ingerir mais 

alimentos ricos em carboidratos simples e menos alimentos considerados mais 

saudáveis, assim como apresentar transtornos alimentares patológicos, frutos de um 

estilo de vida moderno, também podem influenciar a gênese do aumento de peso 

nos adolescentes (Tabelas 3 e 4). 

Em comparação com outros estudos que foram realizados em diferentes 

países, os achados desta pesquisa corroboram em parte com outras investigações. 

Por exemplo, uma pesquisa realizada na Itália com alunos entre 15 e 16 anos 

demonstrou uma prevalência de obesidade de 7,9%, resultados semelhantes com 

esta pesquisa. Entretanto, o sobrepeso de 15,4% ficou abaixo do encontrado na 

presente pesquisa (GALFO et al., 2016). Outro estudo realizado na Indonésia e na 

Micronésia com adolescentes, a prevalência de obesidade nas meninas foi de 25,4% 

e nos meninos de 22,4%, resultados acima da presente pesquisa (NCD-RISC, 

2017). No Butão, a prevalência de sobrepeso nos adolescentes foi de 7,1% e de 

obesidade 1,5%, valores abaixo deste estudo (NORBU et al., 2017). Nos Estados 

Unidos, 33,8% das adolescentes de 12 e 19 anos estavam com excesso de peso e 

20,7% eram obesas (OGDEN et al., 2014).  

Em relação as prevalências de sobrepeso, excesso de peso e obesidade nas 

diferentes regiões brasileiras, o Sudeste apresentou as maiores taxas de excesso de 

peso (23,7%) e sobrepeso (25,0%), enquanto na região Centro-Oeste foi encontrado 

as maiores taxas de obesidade (9,4%) quando comparado as outras regiões 

(Figuras 2-3).  Estes achados mostram mudanças do estado nutricional dos 

adolescentes nas regiões brasileiras nas últimas décadas. 

Em 1989, a região Sul apresentava a maior taxa de excesso de peso em 

adolescentes (15,0%), enquanto a região Sudeste, a de obesidade (2,6%) (INAN, 

1990). Em 2015, a região Sul passou a apresentar as maiores taxas tanto de 

excesso de peso (28,2%) quanto de obesidade (10,2%) (IBGE, 2016; CONDE et al., 

2018). Estas importantes mudanças que ocorreram nas regiões brasileiras podem 
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estar relacionadas ao estágio de transição nutricional do país, onde o excesso de 

peso em adolescentes era maior em estudantes de escolas privadas e com mães 

apresentando maior nível de escolaridade, variáveis mais prevalentes nas regiões 

Sul e Sudeste (ARAÚJO et al., 2010).   

Além disso, ocorrem diferentes respostas quanto à aderência e aceitabilidade 

de um padrão alimentar mais saudável nas escolas, conforme determinado pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no qual incentivam alimentos 

naturais e regionais, de agricultura familiar, assim como a diminuição da ingesta de 

alimentos de baixo valor nutricional, como alimentos com excesso de carboidratos 

simples ou os chamados ultra processados, mais facilmente conseguidos em áreas 

menos urbanizadas (MATIHARA; TREVISANI; GARUTTI, 2010; RAPHAELLI et al., 

2017; BRASIL, 2021).  

Entre os fatores sociodemográficos que foram associados ao excesso de 

peso, sobrepeso e obesidade nos adolescentes, residir em área urbana, estudar na 

rede privada de ensino, o sexo, a idade, renda familiar e a cor da pele foram os mais 

observados (Tabelas 3, 5-8). O processo de urbanização atual está fortemente 

associado ao aumento da disponibilidade de alimentos ultra processados, com maior 

teor calórico, gorduras e carboidratos simples e com menor teor de fibras 

alimentares, aumentando a prevalência de obesidade dos moradores de área 

urbana em relação aos de área rural (POPKIN, 2015; LOUZADA et al., 2015; 

CONDE et al., 2018).  

Com relação à dependência administrativa, que é considerado um dos 

indicadores de nível socioeconômico, a maior prevalência de adolescentes com 

excesso de peso e obesidade em escolas privadas está relacionada à maior 

acessibilidade à alimentos diversos, porém, espera-se que esta situação se inverta 

nas próxima décadas, tendo em vista que as categorias de nível socioeconômico 

superiores deverão mais facilmente definir estratégias individuais para prevenir e 

controlar o ganho de peso, enquanto os grupos de status socioeconômico inferior 

deverão apresentar prevalências ainda maiores de excesso de peso e obesidade 

(CONDE et al., 2018). 

Outros estudos mostraram resultados conflitantes em que a maior prevalência 

de obesidade em adolescentes que residiam nas áreas rurais ou não metropolitanas, 

como os estudos realizados em países de primeiro mundo Itália e Suécia, 

possivelmente já demostrando uma mudança dos hábitos alimentares da população 
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urbanizada, considerada de maior status socioeconômico, que favorecem a uma 

redução da prevalência de excesso de peso e obesidade (SJÖBERG et al., 2011; 

GALFO et al., 2016).  

Quanto ao sexo e a idade dos adolescentes, os resultados são mais 

conflitantes. Algumas pesquisas indicam maior prevalência de excesso de peso, 

sobrepeso ou obesidade nas adolescentes do sexo feminino tanto na região Sudeste 

quanto na região Norte (Tabelas 4 e 7), porém, a maioria dos estudos indicam maior 

associação com o sexo masculino, tanto nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste 

(Tabelas 3, 4 e 6), quanto nas pesquisas de âmbito nacional (Tabela 8). Uma 

pesquisa na Itália também apresentou ampla prevalência de adolescentes com 

excesso de peso do sexo masculino (30,2%) em relação ao sexo feminino (17,9%) 

(GALFO et al., 2016). 

Quanto à idade, alguns estudos indicam maior prevalência nos adolescentes 

com menor idade (Tabelas 7 e 8), porém, a maioria indica maior prevalência de 

excesso de peso, sobrepeso ou obesidade com o aumento da idade (Tabelas 3, 4 e 

6). Algumas pesquisas identificaram tendência semelhante, mas não pela idade e 

sim através da avaliação do nível de maturação sexual segundo a classificação de 

Tanner (Tabelas 4 e 6). 

Com relação à renda familiar, houveram diferenças regionais importantes, 

sendo que o excesso de peso ou obesidade ou sobrepeso em adolescentes 

estiveram associadas às famílias de altas rendas na região Sul e Nordeste, assim 

como em um estudo de âmbito nacional mais antigo (Tabelas 3, 6 e 8), enquanto na 

região Sudeste e em outro estudo de âmbito nacional mais recente a associação foi 

inversa, ou seja, houve maior tendência à obesidade em adolescentes com famílias 

de baixa renda, mostrando ser esta uma tendência dos últimos anos no Brasil 

(Tabelas 4 e 8). Ao contrário do que acontece no Brasil, alguns autores de outros 

países sugerem maior tendência à obesidade em adolescentes nas famílias de 

maior poder aquisitivo (CRAWFORD et al., 2011; ABIRI; SARBAKHSH; VAFA, 

2019), sendo possível explicar esta diferença pelo fato do Brasil fazer parte dos 

países em desenvolvimento, no qual há um maior aumento da obesidade de 

adolescentes nos últimos anos (NCD-RISC, 2017). 

Ainda existem outros fatores de ordem socioeconômicas associados ao 

excesso de peso, sobrepeso ou obesidade nos adolescentes, sendo alguns também 

conflitantes como apresentar cor da pele “não-brancos” (Tabela 3) e apresentar cor 
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da pele branca ou preta (Tabela 8), além da associação com maior nível educacional 

materno e morar nas regiões Sul ou Sudeste (Tabela 8). A maior tendência de 

obesidade na adolescência associado a pais com maior nível educacional também 

ocorre em outros país, como demonstra em estudo realizado no Irã (ABIRI; 

SARBAKHSH; VAFA, 2019). 

Passando ao tópico de hábitos alimentares, observa-se a associação de 

excesso de peso, sobrepeso ou obesidade com estudantes adolescentes que não 

tomam café da manhã ou tomam com menor frequência ou irregularmente (Tabelas 

3 e 4). Estes resultados são semelhantes aos das pesquisas realizadas em outros 

países, como alguns estudos na Finlândia e no Canadá, reforçando a importância da 

realização do café da manhã regularmente para a prevenção da obesidade em 

estudantes adolescentes (LEHTO et al., 2011; STOREY et al., 2012).  

Também houve a associação de menor frequência alimentar semanal das 

principais refeições diárias (café da manhã, almoço e janta) com a obesidade em 

adolescentes (Tabela 4). Pesquisas realizadas na Alemanha e na Finlândia 

confirmam resultados semelhantes, demonstrando a importância da realização de 

todas as refeições diárias ou não pular refeições para a prevenção da obesidade em 

crianças e adolescentes (WÜRBACH; ZELLNER; KROMEYER-HAUSCHILD, 2009; 

JÄÄSKELÄINEN et al., 2013). 

Ainda em relação ao hábito alimentar, a presença de transtornos alimentares, 

condições patológicas de etiologia multidimensional que levam a uma relação 

distorcida entre o indivíduo, seu comportamento alimentar e a forma corporal, assim 

como almoçar mais vezes na escola ou outros locais que não seja na própria casa, 

fazer as refeições na companhia de outras pessoas e a não adesão a um padrão 

alimentar saudável estiveram associados ao excesso de peso, sobrepeso ou 

obesidade nos adolescentes (Tabelas 3 e 4). Um estudo realizado no Canadá 

demostrou que adolescentes sem excesso de peso ingerem menos alimentos 

gordurosos e menos refrigerantes de alto teor calórico em relação aos adolescentes 

com excesso de peso, também demonstrando a importância que hábitos alimentares 

apresentam na determinação do estado nutricional de cada adolescente (STOREY 

et al., 2012).  

Com relação ao estilo de vida, observou-se a forte associação da inatividade 

física ou falta de atividade física dos adolescentes escolares com o excesso de 

peso, sobrepeso ou obesidade (Tabela 3). Uma pesquisa realizada no Canadá com 
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4.097 adolescentes demonstrou resultados semelhantes, onde houve maior 

prevalência de obesidade nos alunos com menor atividade física (STOREY et al., 

2012). Outros estudos confirmam esta forte associação da inatividade física com a 

obesidade em adolescentes (ABBS et al., 2017; RUIZ et al., 2019). 

Outras atividades sedentárias como o maior tempo de tela, que envolve a 

soma do tempo gasto com computador, videogame, televisão e celular, assim como 

o tempo gasto isoladamente em frente à tela do computador, foram maiores entre os 

adolescentes obesos em relação aos eutróficos (Tabelas 3 e 4). Resultados 

semelhantes são confirmados em pesquisas de outros países, reforçando a 

associação destas atividades sedentárias com maior risco de obesidade nos 

adolescentes (ABIRI; SARBAKHSH; VAFA, 2019). 

Um cuidado que as escolas devem ter é que houve uma maior tendência de 

casos de bullying de adolescentes com sobrepeso ou obesidade (Tabela 3). Talvez 

este problema possa contribuir para alta prevalência de práticas extremas de 

tentativas para redução de peso, como fazer uso de laxante ou indução de vômito e 

uso de medicamento ou fórmula sem acompanhamento médico, mais prevalente em 

adolescentes com excesso de peso (Tabela 8). Porém, o distúrbio de ordem 

emocional mais fortemente associado ao excesso de peso, sobrepeso ou obesidade 

em adolescentes foi a insatisfação com a própria imagem corporal, confirmada em 

várias pesquisas desta revisão (Tabelas 3, 4, 6 e 8). Estudos realizados em outros 

países também confirmam a maior tendência de distúrbios emocionais com os 

adolescentes obesos, principalmente, levando a níveis aumentados de estresse, 

sintomas depressivos e resiliência reduzida (RUIZ et al., 2019). 

Algumas pesquisas trouxeram interessantes associações antropométricas 

particulares e familiares com o excesso de peso, sobrepeso ou obesidade na 

adolescência. Assim, quanto ao aspecto particular, observou-se que nascer acima 

do peso pode ser uma das causas da obesidade na adolescência (Tabela 3). Quanto 

às questões familiares, houve uma associação de sobrepeso ou obesidade materna 

com o excesso de peso, sobrepeso ou obesidade dos adolescentes, demonstrando 

poder haver fatores genéticos ou de hábitos familiares envolvidos na gênese deste 

distúrbio alimentar (Tabelas 3 e 4). 

Os adolescentes com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade 

apresentaram maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) (Tabelas 4, 

5 e 6). Apresentaram também maior prevalência de excesso de gordura corporal 
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(Tabela 3), obesidade central (Tabela 3), dislipidemias (Tabela 3), podendo ser com 

baixo HDL, hipertrigliceridemia e/ou aumento da relação colesterol total/HDL (Tabela 

4), além da maior tendência a desenvolver a síndrome metabólica (Tabela 4). Todos 

estes fatores, somados à confirmação de maior prevalência de hiperuricemia, 

aumento de leucócitos totais e maior atividade inflamatória (Tabela 4), 

possivelmente estejam implicados no alto risco para doenças cardiovasculares 

observados nestes adolescentes com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade 

(Tabela 4). A forte associação da obesidade dos adolescentes com o aumento do 

risco cardiovascular já é bem conhecida e estabelecida pela comunidade médica 

internacional (ABBS et al., 2017; RUIZ et al., 2019). 

Finalmente, um único estudo observou uma maior prevalência de sobrepeso e 

obesidade em adolescentes com o aumento das bactérias salivares bifidobactérias e 

Streptococcus mutans (Tabela 4). Apesar de algumas pesquisas sugerirem uma 

possível associação da microbiota oral e intestinal com alteração do estado 

nutricional e obesidade (SONNENBURG; BÄCKHED, 2016; TAM et al., 2018) serão 

necessárias mais pesquisas para compreender melhor a correlação entre a flora oral 

e intestinal com a obesidade nos adolescentes. 

Esta revisão sistemática apresenta limitações que devem ser apontadas. Nas 

bases de dados selecionadas para a busca de informações foram encontrados 1 

artigo na Região Norte do Brasil no período pesquisado, não sendo possível retirar 

resultados conclusivos com relação à prevalência e possíveis associações com o 

excesso de peso, sobrepeso ou obesidade dos adolescentes residentes nesta 

região. Além disso, as diferentes metodologias (OMS, IOTC, CDC, CONDE e 

MONTEIRO e NHANE II) utilizadas nos estudos para a avaliação do estado 

nutricional dos adolescentes escolares, ressalva na interpretação bruta dos dados e 

seus resultados. 

Não houve fontes financiadoras para a realização desta pesquisa. Todos os 

gastos necessários foram arcados pelo próprio autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, foram selecionadas as pesquisas eleitas e identificadas as 

características dos estudos. Após esta etapa, foram extraídos os dados de 

prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares 

da educação básica do Brasil.  Em seguida, o mesmo foi realizado, porém, agora, 

separados pelas várias regiões brasileiras. Finalmente, foram identificados os 

fatores relacionados ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade dos adolescentes 

escolares da educação básica. Desta forma, todos os objetivos da pesquisa foram 

concluídos. 

 Sendo assim, verificou-se que a maioria das pesquisas referentes ao 

excesso de peso, sobrepeso ou obesidade em adolescentes no Brasil se 

concentraram nas regiões Sudeste e Sul, sendo as regiões Norte e Centro-Oeste as 

com menos estudos realizados. Observa-se também que é alta a prevalência de 

excesso de peso, sobrepeso ou obesidade entre os adolescentes no Brasil, sendo 

que as Regiões Sudeste e Sul continuam com estes índices elevados, porém, 

identifica-se uma tendência de redução na região Sul. Apesar deste melhor 

resultado na região Sul, estes índices elevaram-se muito na região Centro-Oeste, de 

tal forma que o resultado da prevalência de obesidade nos adolescentes desta 

região superou aos das regiões Sudeste e Sul. 

Também se identificou vários fatores associados ao excesso de peso, 

sobrepeso ou obesidade nos adolescentes no Brasil, sendo os principais 

relacionados aos aspectos sociodemográficos: morar em área urbana, ser do sexo 

masculino, apresentar idade mais avançada e estudar na rede privada de ensino. 

Relacionados aos hábitos alimentares: não tomar café da manhã regularmente, 

menor frequência alimentar diária, realizar almoço fora de casa, não aderir à um 

padrão alimentar saudável e apresentar transtornos alimentares. Relacionados ao 

estilo de vida: inatividade física e maior tempo com atividades sedentárias, como 

tempo de tela e tempo no computador. Relacionados a fatores emocionais: 

insatisfação corporal, práticas extremas para redução de peso e bullying.  

Relacionados a doenças cardiovasculares: aumento da obesidade corporal total e 

obesidade central, presença de HAS, dislipidemias, síndrome metabólica e 

processos inflamatórios, determinando também elevado risco cardiovascular e 
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outros fatores: obesidade materna, grau de maturação sexual e presença maior de 

algumas bactérias salivares.   

Estes resultados são de extrema importância para a melhor compreensão da 

complexidade dos fatores que envolvem a obesidade nos adolescentes, podendo 

também servir de base para as estratégias e planejamentos na implementação de 

programas de política pública no combate e prevenção do excesso de peso nos 

adolescentes do Brasil. Da mesma forma, os dados  de prevalência do excesso de 

peso, sobrepeso ou obesidade nos adolescentes, assim como os seus fatores 

relacionados, identificados conforme as diversas regiões brasileiras, servem para a 

implementação de programas públicos conforme as necessidades regionais e seus 

principais fatores associativos. 

Algumas lacunas devem ser preenchidas com novos estudos, principalmente, 

quanto aos resultados de prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade e 

os fatores relacionados, com os adolescentes escolares da região Norte, onde 

houve baixa representatividade. Sendo assim, sugere-se que mais estudos nesta 

temática sejam realizados nas regiões Norte e Centro-Oeste, também pouco 

estudada. 
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ANEXO A: Lista de verificação de itens incluídos ao relatar uma revisão sistemática ou meta-análise. 

Seção / Tópico # Item da Lista de Verificação Relatado 

na página: 

TÍTULO 

Título 1 Identifique o relatório como uma revisão sistemática, meta-

análise ou ambas. 

1 

RESUMO 

Resumo 

estruturado 

2 Apresente um resumo estruturado incluindo, se aplicável: 

referencial teórico; objetivos; fonte de dados; critérios de 

elegibilidade; participantes e intervenções; avaliação do estudo 

e síntese dos métodos; resultados; limitações; conclusões e 

implicações dos achados principais; número de registro da 

revisão sistemática. 

4-5 

INTRODUÇÃO 

Justificativa 3 Descreva a justificativa para uma revisão no contexto do que já 

é conhecido. 

9-11 

Objetivos 4 Apresente uma afirmação explícita sobre as questões 

abordadas com referência a participantes, intervenções, 

comparações, resultados e desenho de estudo (PICOS). 

11-12 

MÉTODOS 

Protocolo e 

registro 

5 Indique se existe um protocolo de revisão, se e onde ele pode 

ser acessado (por exemplo, endereço da Web) e, se disponível, 

forneça informações de registro incluindo o número de registro. 

- 

Critérios de 

elegibilidade 

6 Especifique as características do estudo (por exemplo, PICOS, 

duração do acompanhamento) e as características do relatório 

(por exemplo, anos, idioma, status de publicação) usado como 

critérios de elegibilidade, fornecendo justificativa. 

22 

Fontes de 7 Descreva todas as fontes de informação (por exemplo, bancos 22 
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Seção / Tópico # Item da Lista de Verificação Relatado 

na página: 

informação de dados com dados de cobertura, contato com os autores do 

estudo para identificar estudos adicionais) na pesquisa e a data 

da última pesquisa. 

Procurar 8 Apresente estratégia de busca eletrônica completa para pelo 

menos um banco de dados, incluindo quaisquer limites usados, 

de forma que possa ser repetido. 

22-23 

Seleção de 

estudos 

9 Declarar o processo de seleção dos estudos (ou seja, triagem, 

elegibilidade, incluído na revisão sistemática e, se aplicável, 

incluído na meta-análise). 

23 

Processo de 

coleta de dados 

10 Descreva o método de extração de dados de relatórios (por 

exemplo, formulários piloto, de forma independente, em 

duplicata) e quaisquer processos para obter e confirmar dados 

dos pesquisadores. 

23-24 

Itens de dados 11 Liste e atribuir todas as variáveis para as quais os dados foram 

buscados (por exemplo, PICOS, fontes de financiamento) e 

quaisquer suposições e simplificações feitas. 

24 

Risco de viés em 

estudos 

individuais 

12 Descreva os métodos usados para avaliar o risco de viés de 

estudos individuais (incluindo a especificação de se isso foi feito 

no estudo ou no nível de resultado) e como essas informações 

devem ser usadas em qualquer sintética de dados. 

24-25 

Medidas 

resumidas 

13 Declare as principais medidas do resumo (por exemplo, razão 

de risco, diferença nas médias). 

25 

Síntese de 

resultados 

14 Descreva os métodos de tratamento de dados e combinação de 

resultados de estudos, se feito, incluindo medidas de 

consistência (por exemplo, I 2 ) para cada meta-análise. 

25 

Risco de viés 

entre os estudos 

15 Especifique qualquer avaliação de risco de viés que pode afetar 

a evidência cumulativa (por exemplo, viés de publicação, relato 

seletivo dentro dos estudos). 

25 
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Seção / Tópico # Item da Lista de Verificação Relatado 

na página: 

Análises 

adicionais 

16 Descreva métodos de análises adicionais (por exemplo, análise 

de sensibilidade ou subgrupo, meta-regressão), se feito, 

indicando quais foram pré-especificados. 

25-26 

RESULTADOS 

Seleção de 

estudos 

17 Forneça o número de estudos selecionados, avaliados quanto à 

elegibilidade e incluídos na revisão, com os motivos das 

exclusões em cada estágio, de preferência com um diagrama 

de fluxo. 

24 

Características do 

estudo 

18 Para cada estudo, apresente as características para as quais 

os dados foram extraídos (por exemplo, tamanho do estudo, 

PICOS, período de acompanhamento) e forneça as citações. 

27-48 

Risco de viés nos 

estudos 

19 Apresente dados sobre o risco de viés de cada estudo e, se 

disponível, qualquer avaliação em nível de resultado (ver Item 

12). 

27-48 

Resultados de 

estudos 

individuais 

20 Para todos os resultados considerados (benefícios ou danos), 

apresente, para cada estudo: (a) dados de resumo simples para 

cada grupo de intervenção e (b) estimativas de efeito e 

intervalos de confiança, de preferência com um gráfico de 

floresta. 

27-48 

Síntese de 

resultados 

21 Apresente os resultados de cada meta-análise feita, incluindo 

intervalos de confiança e medidas de consistência. 

27-48 

Risco de viés 

entre os estudos 

22 Apresente os resultados de qualquer avaliação de risco de viés 

entre os estudos (ver Item 15). 

27-48 

Análise adicional 23 Forneça os resultados de análises adicionais, se realizadas (por 

exemplo, análises de sensibilidade ou de subgrupo, 

metarregressão [ver item 16]). 

27-48 

DISCUSSÃO 
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Seção / Tópico # Item da Lista de Verificação Relatado 

na página: 

Resumo da 

evidência 

24 Resuma as principais conclusões, incluindo a força das 

evidências para cada resultado principal; considere sua 

relevância para grupos-chave (por exemplo, profissionais de 

saúde, usuários e formuladores de políticas). 

49-55 

Limitações 25 Discuta as limitações no nível do estudo e do resultado (por 

exemplo, risco de viés) e no nível da revisão (por exemplo, 

recuperação incompleta da pesquisa identificada, viés de 

relatório). 

55 

Conclusões 26 Fornece uma interpretação geral dos resultados no contexto de 

outras evidências e implicações para pesquisas futuras. 

56-57 

FINANCIAMENTO 

Financiamento 27 Descrever fontes de financiamento para a revisão sistemática e 

outros apoios (por exemplo, fornecimento de dados); papel dos 

financiadores para a revisão sistemática. 
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ANEXO B – Fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática 

Fonte: Galvão; Pansani; Harrad (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


