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RESUMO 

A presente pesquisa apresenta dados relacionados ao numero de criança da 4ª série do 

ensino fundamental que apresentam obesidade. Os resultados representam uma 

amostragem pequena, mas que servirá de base para estudos mais aprofundados. Para a 

realização da pesquisa foi necessária a contribuição de cem crianças da rede escolar do 

município de Jataí, sendo que 37 alunos foram das Escolas Municipais; nas Escolas 

Estaduais foram 44 alunos e nas Escolas Particulares foram 28 alunos, neste total de 

alunos foram 58 meninas e 42 meninos. Utilizamos uma balança de banheiro, uma fita 

métrica e o questionário para a avaliação dos hábitos alimentares dos mesmos e se 

praticam alguns tipo de atividade física regularmente ou esporadicamente. No que 

concerne em nossa análise de dados os alunos pesquisados estão longe de apresentar o 

quadro de obesidade, apontando assim, um dado mais alarmante desnorteando nossa 

pesquisa sobre o quadro de desnutrição, o que deve preocupar as autoridades escolares e 

de saúde publicas. Na porcentagem de obesidade e desnutrição os dados são de 64% dos 

alunos são desnutridos, 10% com o peso normal e 26% apresentam características de 

obesidade ou sobrepeso. Sendo que nas Particulares onde os alunos têm maior poder 

aquisitivo apresentou maior número de desnutridos ou com o peso normal, ficou nítido 

uma vez que estes alunos teoricamente têm maiores acesso as informações e a pratica de 

algum esporte ou atividade física fora da escola, sem com a preocupação dos pais na 

alimentação dos mesmos. A pesquisa buscou caracterizar a importância da prevenção da 

obesidade e o risco desta aparente epidemia para os jovens escolares, portanto, 

descobrimos a necessidade de estar nos preocupando com um quadro aparentemente 

extinto no Brasil desde a década de 80 que o da desnutrição.  


