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Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são caracterizadas como
problema de saúde pública no Brasil, sendo a obesidade um dos fatores de risco. O
aumento de peso é prevalente em escolares e está associado à alimentação inadequada
e à inatividade física. O profissional enfermeiro é responsável por acompanhar a
condução do Programa Saúde na Escola (PSE), que utiliza a avaliação antropométrica
como ferramenta para diagnosticar precocemente desvios nutricionais e o Índice de
Massa Corporal (IMC). Objetivo: Realizar a avaliação antropométrica de escolares do
ensino fundamental em uma escola da cidade de Ipatinga, analisar o Índice de Massa
Corpórea (IMC) e o risco cardiovascular. Metodologia: Este estudo foi conduzido
pelos alunos do curso de Enfermagem Unileste em 2019, junto a proposta do Programa
de Saúde na Escola (PSE). Realizou-se um estudo descritivo, de abordagem
quantitativa com 49 alunos de uma escola municipal na Cidade de Ipatinga. Foram
avaliadas as medidas antropométricas de peso e estatura, com as quais calculou-se o
Índice de Massa Corpórea (IMC). Fórmula do IMC=peso/(altura)². Para o risco
cardiovascular foi utilizado a relação cintura e quadril. Posteriormente foram
realizadas as análises descritivas. Resultados: Participaram do estudo 49 escolares,
média de idade de 12,6 anos. Desse total, 18 (36,7%) eram do sexo feminino e 31
(63,3%) masculino. Os resultados apontaram que 5 (28%) das meninas e 9 (29%) dos
meninos apresentaram IMC abaixo do peso. Para o IMC peso ideal, 5 (28%) eram do
sexo feminino e 20 (65%) masculino. Do total, 8 (44%) das meninas e 19 (6%) dos
meninos apresentaram IMC acima do peso ou obeso. Em relação ao risco de doença
cardiovascular, 11 (6%) meninas e 20 (65%) dos meninos apresentaram risco baixo.
No risco moderado, 8 (44%) eram do sexo feminino e 9 (29%) masculino. O alto risco
ou muito alto risco foram detectados em 9 (50%) das meninas e 19 (6%). Apesar do
IMC se encontrar ideal em maior parte dos alunos 25 (51%), a frequência absoluta de
sobrepeso e obeso nas meninas foi maior, requerendo melhor atenção em ações
educativas e de vigilância. Conclusão: A detecção precoce das alterações de massa
corpórea de escolares é essencial para a tomada de decisões visando o estabelecimento
de políticas públicas para o enfrentamento da obesidade e doenças crônicas não
transmissíveis.
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