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A obesidade é  um dos  maiores  problemas de saúde atualmente  (ABESO,  2015).  Esta  apresenta  causas
multifatoriais. Alerta-se que as crianças obesas poderão ser adultos obesos no futuro. No Brasil, estima-se
que 20% das crianças são obesas e que aproximadamente 32% da população adulta apresentem algum
grau de excesso de peso, sendo 25% casos mais graves (Recine & Radelli,  2016). O excesso de peso é
fator  de  risco  para  as  doenças  crônicas  não  transmissíveis  (Casado  et  al.,  2009)  e  está  associado  às
práticas  alimentares  inadequadas,  excesso  da  ingestão  calórica  e  ao  menor  gasto  energético
(sedentarismo). Este estudo teve como objetivo verificar a associação entre as práticas alimentares e a
prevalência de excesso de peso em crianças e adolescentes de uma escola da rede municipal de ensino
de Caxias do Sul-RS. Estudo transversal, realizado com alunos de 6 a 16 anos de uma escola municipal de
ensino de Caxias do Sul-RS. Estes responderam um questionário contendo questões sóciodemográficas,
hábitos  nutricionais,  atividade  física,  entre  outros.  A  digitação  dos  dados  foi  realizada  no  programa
EPI-DATA  vs3,1  e  as  análises  bivariadas  (qui-quadrado)  no  programa  STATA  vs  9.  O  efeito  das
características  da  amostra  foi  calculado  pelas  das  razões  de  prevalências  com  seus  intervalos  de
confiança de 95%. O projeto foi aprovado pelo CEP-UCS (parecer nº: 339.903). Participaram das análises
88 escolares. Quanto aos resultados mais expressivos relacionados às práticas alimentares, a prevalência
de excesso de peso foi maior naqueles que: não consomem a alimentação escolar (24%); fazem de 1 a 3
refeições por dia (33,3%); possuem alergia e/ou intolerância alimentar (33,3%); consomem frango com a
pele  (25,8%);  não  consomem  carne  bovina  gorda  (21,9%);  trazem  lanches  para  a  escola  (25,6%);  já
fizeram  dieta  (33,3%);  tomam  menos  do  que  3  copos  de  água  por  dia  (29,4%)  e  tem  comportamento
sedentário  menor  do  que  5  horas  por  dia  (26,9%).   A  prevalência  de  excesso  de  peso  foi  maior  em
escolares que tinham mais que três práticas alimentares inadequadas, sendo de 36% em comparação aos
que tiveram menos que duas práticas alimentares inadequadas ficando em 15,3% (p=0,03). É consenso
que  a  alimentação  é  um  dos  fatores  que  predispõe  o  desenvolvimento  do  sobrepeso  e  obesidade.
Ressalta-se que é necessário atentar-se quanto às práticas alimentares, desde as fases iniciais do ciclo da
vida. A prevenção através da alimentação saudável é uma prática positiva para evitar futuras doenças e
agravos à saúde.
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