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Resumo 

A prevalência de obesidade infantil nas últimas 
décadas aumentou drasticamente. Há diversos 
fatores envolvidos no desenvolvimento da 
obesidade, como hábitos alimentares, 
sedentarismo e o sono inadequado. Esse estudo 
visou avaliar a frequência de obesidade, os hábitos 
alimentares e do sono em uma amostra de 
crianças. Observou-se uma alta prevalência de 
obesidade e sobrepeso, um hábito alimentar 
inadequado e um comportamento de sono que 
pode estar associado à distúrbios do ciclo sono-
vigília. Esses resultados indicam a necessidade de 
orientar medidas educacionais preventivas e 
alertar os pais e os profissionais de saúde sobre a 
importância da abordagem desses fatores no 
intuito de um desenvolvimento infantil adequado. 

Introdução 

A prevalência de obesidade infantil está 
aumentando em diversos países. No período de 
1990 a 2013 o número de crianças com sobrepeso 
ou obesas no mundo passou de 32 para 42 
milhões e estima-se que em 2025 esse número 
chegue a 70 milhões (WHO, 2017). No Brasil, 
dados de 2008-2009 mostraram uma prevalência 
de excesso de peso e obesidade, em crianças 
entre 5 e 9 anos, oscilando de 25-30% nas regiões 
Norte e Nordeste e entre 32-40% nas demais 
regiões (IBGE, 2010). 

O excesso de peso em indivíduos nessa faixa 
etária tem sido associado a diversas 
comorbidades e complicações. Estudos mostram 
um risco aumentado de desenvolvimento de 
alterações metabólicas, de pressão arterial e 
glicêmicas, das quais resultam em dislipidemias, 
diabetes, doenças cardiovasculares e renais (SBD, 
2016; NIGG et al., 2016; da Silva et al., 2016). 
Além disso, a obesidade infantil pode resultar em 
complicações psicossociais graves como baixa 
autoestima, ansiedade, depressão, aumento do 
risco de desenvolver distúrbios de humor na idade 
adulta, bem como, apresentar maior propensão a 

ideação e tentativas de suicídios (RANKIN et al., 
2016). Outra complicação associada à obesidade 
na criança são distúrbios relacionados com o sono, 
como a apneia obstrutiva do sono (XU, 2016). 

Existem vários fatores envolvidos na etiologia 
da obesidade infantil. Diversos autores 
demonstraram a associação de estilo de vida, 
como alimentação e sedentarismo, no risco de 
desenvolvimento de obesidade na criança 
(FERRARI et al., 2015; HA et al., 2016; SALAZAR 
et al., 2016). Além disso, outros estudos 
associaram fatores socioeconômicos (sexo e 
renda familiar, por exemplo) como um fenômeno 
importante nesse processo (MARIZ et al., 2015). 
Mais recentemente outras influências e 
comportamentos das crianças têm sido 
associados ao desenvolvimento da obesidade 
infantil. Diversos estudos relacionaram crianças 
que apresentavam má qualidade do sono a um 
risco maior de apresentar excesso de ingestão 
alimentar, dieta inadequada e obesidade 
(TAVERAS et al., 2014; RUAN et al., 2015; 
CESPEDES et al., 2016; CHAPUT, 2016; 
FERRANTI et al., 2016; MORRISSEY et al., 2016). 

Em um estudo de coorte com 1046 crianças, 
verificou-se uma associação entre crianças que 
apresentavam horas de sono insuficientes com 
uma dieta de qualidade inferior. A restrição do 
sono resulta em modificações hormonais 
específicas que levam a alterações dos hábitos 
alimentares, o que resultaria em uma dieta de 
baixa qualidade (RUAN et al., 2015). Em outro 
estudo com 1586 crianças, foi observado que 
crianças que dormiam menos consumiam menos 
frutas e vegetais e comiam mais frequentemente, 
ou seja, consumiam alimentos com mais calorias 
várias vezes no dia (FERRANTI et al., 2016). 

Além disso, a restrição do sono parece 
influenciar na função motora e cognitiva das 
crianças, associando-se a distúrbios de memória, 
atenção, pensamento e tempo de reação 
(CHAPUT et al., 2016). Da mesma forma, o sono 
insuficiente, em um estudo com 298 crianças, 
mostrou-se ser mais prevalente em indivíduos com 
aparelhos eletrônicos no quarto (MORRISSEY et 
al., 2016). Recomendam-se, portanto, a 
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modificação nos hábitos de sono como uma 
ferramenta importante no controle da obesidade 
infantil (TAVERAS et al., 2014; RUAN et al., 2015; 
CESPEDES et al., 2016; CHAPUT, 2016; 
FERRANTI et al., 2016; MORRISSEY et al., 2016). 

Visto isso, diversos autores mostraram que 
uma intervenção no estilo de vida, ou seja, 
alimentação adequada, prática de atividade física 
e melhora na qualidade do sono para o controle de 
peso na infância, poderia beneficiar alguns 
indicadores de saúde e de desempenho escolar 
geral, como função executiva, cognitiva e de 
memória desses indivíduos (MARTIN, 2014; 
SAUNDERS et al., 2016). 

Assim, justifica-se a necessidade de um 
melhor entendimento da relação entre a obesidade 
e os fatores socioeconômicos e comportamentais 
envolvidos e, com isso, elaborar estratégias mais 
eficientes e adequadas no controle desse 
fenômeno e de suas complicações. 

Objetivos 

Verificar a frequência de sobrepeso e da 
obesidade em crianças de diferentes situações 
socioeconômicas. Além disso, observar os hábitos 
alimentares e comportamentos do sono em uma 
amostra de crianças de Ribeirão Preto, São Paulo. 

Materiais e Métodos 

Foi realizado um estudo transversal e a 
obtenção da amostra foi não probabilística e por 
conveniência. A pesquisa foi dividida em duas 
etapas. A primeira etapa correspondeu a obtenção 
do peso e estatura das crianças de escolas. 

Foram incluídas nas análises crianças de 2 a 
8 anos de idade quando meninas, e 2 a 9 anos de 
idade quando meninos. Foram excluídos 
indivíduos púberes, portadores de síndromes 
genéticas ou quaisquer outras doenças crônicas 
não associadas à obesidade e ao excesso de 
peso.  

O peso e a estatura foram aferidos por um 
mesmo observador treinado que aplicou técnica 
antropométrica correta; para tanto, foram 
utilizados balança e estadiômetro calibrados 
durante a obtenção desses dados. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética. Os 
pais e/ou responsáveis legais foram informados 
sobre os objetivos e métodos utilizados na 
pesquisa e assinaram o termo de consentimento 
esclarecido e, com isso, as respectivas crianças 
definitivamente foram incluídas no estudo. Da 
mesma forma, quando cabível, os termos de 
assentimento foram obtidos. 

Foi calculado o Índice de Massa Corporal de 
cada criança de acordo com a Equação 1. 

𝐼𝑀𝐶 = peso (kg)/estatura² (m)  (1) 

 

Os resultados dos cálculos de IMC foram 
avaliados utilizando como referência as curvas de 
IMC para idade da Organização Mundial de Saúde. 
Para menores de 5 anos foi considerado 
obesidade IMC > +3 desvios-padrão (DP), 
sobrepeso entre +2 e +3DP e risco de sobrepeso 
indivíduos entre +1 e +2DP. Para maiores de 5 
anos foi classificado como obesidade severa se 
IMC > +3DP, obesidade se estivesse entre +2 e 
+3DP e sobrepeso se estivesse entre +1 e +2DP 

(WHO, 2017). 
Os resultados iniciais, baseados no peso, 

altura e IMC das crianças, permitiram observar a 
frequência do sobrepeso e da obesidade na 
amostra de crianças. 

O estudo visou conhecer também o tipo de 
alimentação das crianças, a prática de exercícios 
físicos, relacionando também com a condição 
socioeconômica das famílias analisadas e a 
qualidade do sono. Com essa finalidade, foi 
aplicado um questionário aos responsáveis legais 
de cada criança o qual abordavam 
comportamentos alimentares e hábitos da criança, 
bem como fatores socioeconômicos das famílias. 

O questionário relacionado à alimentação, aos 
comportamentos e fatores socioeconômicos 
supracitado continha os seguintes tópicos: I) 
quantidade de pessoas que trabalham na casa; II) 
renda média da família; III) prática ou não de 
atividades físicas e periodicidade; IV) prática de 
outras atividades após o período escolar; V) 
quantidade de refeições por dia; VI) alimentos 
ingeridos no intervalo da aula; VII) frequência do 
consumo de frutas/vegetais e doces/guloseimas; 
VIII) tempo diário em uso de aparelhos eletrônicos 
(TV, smartphones e similares) e presença desses 
nos quartos das crianças.  

Além disso, foi aplicado o Questionário do 
Sono Infantil de Reimão e Lefévre – QRL, o qual é 
dividido em quatro partes: I) Identificação do 
paciente (nome, idade gênero e procedência); II) 
Avaliação do padrão do sono (organização 
estrutural, temporal, fisiológica do ciclo sono-
vigília); III) Avaliação das características dos 
hábitos do sono; IV) Determinar a presença de 
distúrbios do sono. O conteúdo das partes II e III 
são avaliados por questões com alternativas 
simples e respostas diretas de afirmação e 
negação e a parte IV é avaliada por alternativas 
que classificam a frequência na qual determinado 
distúrbio ocorre (todos os dias, uma vez na 
semana, uma vez no mês ou não apresenta a 
característica apresentada). Esse instrumento foi 
respondido pelos pais ou responsáveis e o 
resultado não é apresentado por uma pontuação 
específica, mas obtém-se a presença e a 
frequência na qual um determinado distúrbio ou 
alteração no sono ocorre (De ARAUJO, 2012). 
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Dessa forma, foram avaliados a frequência de 
obesidade/sobrepeso, hábitos alimentares e 
características do sono. 

As variáveis quantitativas estão demonstradas 
por médias e desvios-padrão. Nível de 
significância p < 0,05 

Resultados e Discussões 

 No total, foram incluídas no estudo 67 
crianças, 60% do sexo masculino, com média de 
3,81 anos. A renda familiar média foi de R$ 
2686,90, com 1,8 pessoas economicamente ativas 
por família.  

 A frequência de obesidade/sobrepeso da 
amostra, classificado de acordo com o IMC para 
idade da OMS, está representada pelas figuras 1 
e 2. 

Figura 1 - Frequência (%) e classificação do 
IMC em ≥ 5 anos. 

 

Figura 2 - Frequência (%) e classificação do 
IMC em < 5 anos 

 

 

Os hábitos alimentares observado na amostra 
estão representados na Tabela 1. Além disso, 
77,8% se alimentavam nos intervalos da escola, 
sendo bolo, pão, bolacha recheada, biscoitos, 
salgados, frutas e derivados do leite os alimentos 
mais consumidos. 

Tabela 1 - Hábitos alimentares em média 
(desvio-padrão) 

 Média (DP) 

Nº Refeição/dia 4,40 (1,12) 
Frutas/semana  4,73 (2,20) 
Vegetais/semana  4,42 (2,31) 
Guloseimas/semana  4,24 (2,15) 
Refrigerantes/semana  1,6 (1,57) 
Suco Natural/semana  3,50 (2,35) 

 
 Em relação aos hábitos diurnos, 55,4% 
não praticavam atividade física na escola e 76,9% 
não praticavam atividade física fora da escola.  
 Quando avaliado o uso de eletrônicos, 
vimos que 30,8% possuíam eletrônicos para uso 
próprio, 49,2% utilizavam eletrônicos à noite, 
47,7% utilizavam eletrônicos antes de dormir e 
41,5% possuem eletrônicos no quarto, sendo o 
tempo médio do uso de eletrônicos por dia de 2,33 
horas. A média de eletrônicos em casa foi de 1,83 
televisores por casa, 0,78 computadores, 0,50 
videogames e 2,61 celulares. 

 Em relação aos hábitos e características 
do sono observou-se, no conjunto total da amostra, 
uma média de 9,24 horas de sono por noite. 71,4% 
dormiam durante o dia com uma média de 1,98 
horas de sono. Os comportamentos observados 
durante o sono estão representados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Frequência (%) dos 
comportamentos relacionados ao sono 

Comportamento % 

Urinavam dormindo durante a noite 46,3 

Urinavam dormindo durante o dia 23,9 

Falavam quando dormiam 41,8 

Rangiam os dentes dormindo 16,4 

Sentavam na cama / andavam dormindo 25,4 

Mexiam-se demais na cama dormindo 85,1 

Gritavam sem motivo dormindo 17,9 

Tinham sonhos ruins / medo 34,3 

Roncavam durante a noite 36,4 

Roncavam durante o dia 20,9 

Batiam/balançavam o corpo, várias 
vezes seguidas na cama 

9,0 

Demoravam >15 minutos para ficar 
completamente desperto de manhã 

40,3 

Chegavam atrasados à escola porque 
dormiam demais, apesar dos familiares 

7,5 

 
 Quanto a latência do sono 17,9% 
demoravam 5 minutos ou menos para dormir, 
44,8% 5-15 minutos, 23,9% 15-30 minutos e 
13,4% > 30 minutos. Ademais, 79,1% acordavam 
durante a noite, sendo que 49,2% demoravam 5 
minutos ou menos para dormir novamente, 22,4% 
5-15 minutos e o restante >15 minutos.  
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 Além disso, 4,62% dormiam com animais 
de estimação, 29,2% com bicho de pelúcia ou 
similares, 38,6% preferiam dormir com a luz acesa, 
60% dormiriam mais tempo de não tivessem que 
acordar para ir à escola e 4,6% já foram ao médico 
por ter problemas durante o sono. 
 Ao compararmos as variáveis entre as 
crianças que dormiam o recomendado para a 
idade (≥ 10 horas por noite) (HIRSHKOWITZ et al., 
2015) com as crianças que não dormiam o 
suficiente observamos que não há diferença 
significativa entre as variáveis avaliadas (Tabela 
3), no entanto, os indivíduos que dormiam menos 
que o recomendado apresentavam médias de IMC 
e peso maiores, faziam números maiores de 
refeições durante o dia com alimentos mais 
calóricos e com maior quantidade de açúcar, bem 
como, ingeriam menos frutas e vegetais. 

Tabela 3 - Comparação das variáveis entre 
indivíduos com horas de sono adequado vs 

inadequado (média e desvio-padrão) 

 < 10h  ≥ 10h p* 

Idade  3,7  
(1,93) 

4,14  
(1,91) 

0,40 

Refeição/dia  4,5  
(1,13) 

4,19  
(0,81) 

0,28 

Frutas/sem  4,34  
(2,24) 

5,09  
(2,04) 

0,21 

Vegetais/sem  4,03  
(2,43) 

4,91  
(2,14) 

0,17 

Guloseimas/sem 4,47  
(2,09) 

3,41  
(2,11) 

0,07 

Refrigerante/sem 1,74  
(1,71) 

1,45  
(1,47) 

0,52 

Suco Natural/sem  2,94  
(2,39) 

4,0  
(2,20) 

0,10 

Tempo 
eletrônicos/dia  

2,39 
(1,21) 

2,06 
(1,76) 

0,42 

* Teste t-Student para amostras independentes 

 

Conclusões 

 Nesta amostra, observou-se uma alta 
prevalência de sobrepeso/obesidade e inatividade 
física. Além disso, há um comportamento 
alimentar inadequado com ingestão frequente de 
alimentos ricos em açúcar e gordura e número de 
refeições/dia aumentado. A frequência de ingestão 
de frutas e/ou legumes foi baixa, assim como o 
tempo de eletrônico/dia esteve acima do 
recomendado. Além disso, quando avaliado o 
sono dessas crianças, observou-se um tempo de 
sono diário inferior ao recomendado para a idade 
e uma alta prevalência de comportamentos que 
podem estar relacionados a distúrbios de sono. 
 Quando comparados os indivíduos que 
dormem o tempo recomendado com os indivíduos 
que dormem abaixo não foram observadas 
diferenças significativas quanto à idade, número 
de refeições, frequência de ingestão de frutas, 

vegetais, guloseimas, suco natural ou tempo diário 
de eletrônicos. No entanto, observou-se uma 
tendência na frequência de ingestão de 
guloseimas e refrigerantes serem maiores nos que 
dormem menos. Da mesma forma, a frequência de 
ingestão de frutas e vegetais apresentou tendência 
a ser menor no grupo com tempo de sono 
inadequado. 

 Esses resultados indicam a necessidade 
de orientar medidas educacionais preventivas e 
alertar os pais e os profissionais de saúde sobre a 
importância da abordagem do padrão alimentar, 
atividade física e qualidade do sono visando 
proporcionar um ciclo sono-vigília adequado para 
o crescimento e desenvolvimento infantis. 
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