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RESUMO

A obesidade é uma doença com proporções epidêmicas, com grande crescimento em crianças, o que se torna ainda mais preocupante, pois a probabilidade dessas crianças já

obesas desenvolverem ao longo dos anos outras doenças crônicas é ainda maior. Com isso o Grupo de Estudos em Fisiologia do exercício, Metabolismo e Saúde da

UEMG-Ibirité, realizou através do Projeto “INTERVENÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE EM OBESIDADE E SEDENTARISMO” uma pesquisa

com 60 crianças de 6 a 10 anos em uma escola pública de Ibirité. Nesta pesquisa os alunos responderam ao “questionário de atividade física para crianças” (IPAQ-C) e ficha de

anamnese, a qual contém dados pessoais e hábitos de vida.Também foram submetidas a avaliação antropométrica, (medida do perímetro abdominal, % de gordura, massa

corporal e estatura). Foram calculados os IMCs de acordo com a tabela de percentil (IMC X idade) e assim foram divididas em 3 grupos: Eutróficos, Sobrepeso e Obesidade.

Verificou-se que 45% das crianças encontrava-se em sobrepeso/obesidade, em 2015. 18,6% (n= 12) eram obesas, com alto risco de comorbidades associadas. O presente

estudo utilizou dados epidemiológicos da AOS e AHA (2016) para indicativos percentuais para análise prospectiva e como resultados: 2 % da população com

sobrepeso/obesidade apresentará morte súbita(n = 0,24 crianças); 88% apresentarão doenças cardíacas e/ou hipertensão (n = 11 crianças).  Ainda, foram indicados percentuais

de morte súbita a partir da inatividade física, representando 6% (n = 2,5 crianças). O projeto encontra-se em andamento, portanto ainda sob constante análise.
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