
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: PROJETO NUTRIR PARA CRESCER: ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA DE PRÉ-ESCOLARESTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MILENA CRISTINA LOPES, DAYANE PÊDRA BATISTA DE FARIAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDA CORREA, MARIA DO CARMO AZEVEDO LEUNGORIENTADOR(ES): 



1 

 

1. RESUMO 

É importante estimular o consumo de alimentação equilibrada e variada em todas as 

crianças, a fim de evitar carências nutricionais e o sobrepeso, que vem aumentando 

gradativamente nos últimos anos. Os objetivos deste trabalho são avaliar o estado 

nutricional das crianças assistidas e identificar os desvios nutricionais. Os resultados 

obtidos foram que 10,91%, 9,70% e 10,43% das crianças estão com obesidade nas 

escolas A, B e C, respectivamente. Não foram encontrados valores que indicam 

problema de saúde pública com relação à magreza. Verificou-se a importância de 

ações de intervenção nutricional, a fim de evitar os problemas de saúde causados 

pela má alimentação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A prevalência de sobrepeso em crianças vem aumentando gradativamente 

nos últimos anos, sendo considerado um problema de Saúde Pública pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Carências nutricionais como a anemia ferropriva, deficiência de vitamina A e 

desnutrição ocorrem com frequência nessa faixa etária. Sendo assim, é importante 

estimular o consumo de alimentação variada e equilibrada o mais cedo possível, 

pois, é nessa época em que se inicia o vínculo entre as crianças e os alimentos 

(FAGIOLI, NASSER, 2006; MARIN, BERTON, SANTO, 2009; SALDIVA et al, 2010). 

3. OBJETIVO 

 Avaliar o estado nutricional de crianças de 4 a 6 anos assistidas nas escolas 

pesquisadas; 

 Identificar os desvios nutricionais.  

 

 

4. METODOLOGIA 

Participaram desse estudo 706 crianças de 4 a 6 anos, de ambos os gêneros, 

matriculadas em três EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil) localizadas na 

zona sul de São Paulo cujos pais e/ou responsáveis assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  
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A coleta das variáveis antropométricas de peso e estatura seguiram as 

técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (2004).  

 As crianças foram submetidas à avaliação antropométrica pela medida do 

peso corporal (Kg) com roupas leves, sem sapatos, em balança digital marca Camry 

com capacidade de 150 kg e a estatura foi obtida em duplicidade por meio do 

estadiômetro da marca Alturexata. 

Os dados colhidos foram anotados em uma planilha própria e para análise 

dos mesmos utilizou-se o software WHO AnthroPlus versão 1.0.4. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As escolas foram visitadas no período da manhã e tarde para a coleta dos 

dados antropométricos.  

As crianças que possuíam os termos assinados pelos responsáveis foram 

encaminhadas para uma sala para aferição do peso e estatura. Os dados obtidos 

foram anotados e tabulados em uma planilha previamente elaborada. A análise e 

classificação do estado antropométrico das crianças foram encaminhadas aos 

responsáveis por meio das agendas escolares. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como pode ser observado nas Tabelas 1, 2 e 3, apresentam-se os 

resultados relacionados ao índice IMC/I e gênero para crianças de 4 a 6 anos de 

idade das escolas A, B e C. 

Tabela 1. Distribuição dos pré-escolares de 4 a 6 anos de idade segundo o índice de 

massa corporal por idade (IMC/I) e gênero na escola A. São Paulo, 2012. 

 

 

 

 

 

Estado 

Nutricional/Gênero 

Magreza Eutrofia Obesidade 

n % n % N % 

Feminino (n=80) 0 0 73 91,25 7 8,75 

Masculino (n=85) 0 0 74 87,06 11 12,94 

Total (n=165) 0 0 147 89,09 18 10,91 
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Tabela 2. Distribuição dos pré-escolares de 4 a 6 anos de idade segundo o índice de 

massa corporal por idade (IMC/I) e gênero na escola B. São Paulo, 2012. 

Estado 

Nutricional/Gênero 

Magreza Eutrofia Obesidade 

n % N % n % 

Feminino (n=146) 2 1,37 130 89,04 14 9,59 

 Masculino (n=184) 2 1,09 164 89,13 18 9,78 

Total (n=330) 4 1,21 294 89,09 32 9,70 

 

Tabela 3. Distribuição dos pré-escolares de 4 a 6 anos de idade segundo o índice de 

massa corporal por idade (IMC/I) e gênero na escola C. São Paulo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Observando-se as Tabelas, pode-se verificar que não houve resultados de 

crianças com magreza de ambos os gêneros da escola A, segundo o índice IMC/I. 

Em contrapartida, nesta mesma escola houve 8,75% (n=7) e 12,94% (n=11) de 

casos com obesidade nos sexos feminino e masculino, respectivamente. Na escola 

B, os casos de obesidade no gênero feminino foram de 9,59% (n=14) e no 

masculino de 9,78% (n=18), sendo que os casos de magreza não representaram 

valores altos. Finalmente, na escola C, observa-se baixo índice de magreza, porém, 

alto índice de obesidade no sexo masculino, fazendo com que, consequentemente, 

o índice de obesidade de ambos os sexos seja alto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estado 

Nutricional/Gênero 

Magreza Eutrofia Obesidade 

n % n % N % 

Feminino (n=111) 2 1,80 103 92,79 6 5,41 

Masculino (n=100) 0 0 84 84,00 16 16,00 

Total (n=211) 2 0,95 187 88,62 22 10,43 
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Pode-se concluir que houve valores altos indicadores da obesidade nas três 

escolas. Esses valores (escola A = 10,91%, escola B = 9,70% e escola C = 10,43%), 

por serem maiores que 2,3%, que é o valor esperado em crianças naturalmente 

mais pesadas, indicam um problema de saúde pública. Esses resultados 

comprovam o aumento do sobrepeso infantil nas escolas, que vem sendo gradativo 

pelos últimos anos. 

Sendo assim, é importante a intervenção nutricional nas crianças e em seus 

responsáveis para a melhora do estado nutricional, melhorando consequentemente, 

a qualidade de vida de todos como também evitando os problemas de saúde 

causados pela má alimentação. 
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