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1. RESUMO 

Objetivo . Estudar a evolução da prevalência de risco de sobrepeso e excesso de 

peso e seus fatores associados em crianças frequentadoras de creches do 

município de Osasco. Método. Estudo descritivo com análise da tendência da 

prevalência de distúrbios nutricionais de 981 crianças de três a 53 meses de idade 

que frequentaram as creches entre 2004 e 2012. Foram coletados dados 

referentes à avaliação nutricional, condições de saúde e socioeconômicas. 

Aplicou-se o teste do qui-quadrado para verificar os fatores relacionados aos 

distúrbios de peso para estatura (P/E) e a evolução das taxas ao longo do período. 

Resultados.  O risco de sobrepeso atingiu 22,3% das crianças e o excesso de 

peso, 6,6%. As variáveis associadas ao risco de sobrepeso foram: parto cesárea 

(OR: 1,56, IC95%:1,05-2,31) e anemia (OR:0,65, IC95%: 0,45-0,97). Ao excesso de 

peso associou-se parto cesária (OR: 2,02, IC95%: 1,01-4,02), anemia prévia (OR: 

0,38, IC95%: 0,16-0,92)  e renda per capita <0,5SM (OR: 2,75, IC95%: 1,31-5,79). 

Houve aumento das taxas de risco de sobrepeso (p=0,044) e excesso de peso 

(p=0,02) ao longo do período estudado, principalmente entre os anos 2007 e 2009 

(p=0,014 e p=0,002). Conclusão.  Os resultados indicam a ocorrência do processo 

de transição nutricional que traz consigo a necessidade de intervenção precoce 

através de uma ação conjunta entre responsáveis e cuidadores, promovendo 

alimentação adequada e prática de atividades físicas para que as taxas de risco 

de sobrepeso não evoluam para excesso de peso. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

A avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças e seus fatores 

associados são fundamentais para promoção da saúde infantil e prevenção de 

agravos futuros (MELLO, 2002). A influência dos fatores nutricionais, por 

deficiência ou excesso, além de contribuírem para piora da saúde como um todo 

frequentemente têm repercussões negativas importantes sobre o processo de 

crescimento e desenvolvimento.  

No Brasil, entre os anos 1974 e 1997, a prevalência de sobrepeso e 

obesidade mais do que triplicou entre crianças e adolescentes, passando de 4,1% 

para 13,9% (MONDINI et al., 2007). Em 2006, Araújo et al., em estudo realizado 

com crianças menores de cinco anos na cidade de Fortaleza, CE, apontaram que 

as prevalências de sobrepeso (14,4%) e de obesidade (13,3%) ultrapassaram as 

prevalências de baixo peso (11,1%) e desnutrição (3,3%), refletindo uma transição 

nutricional que exige intervenções adequadas. A transição epidemiológica no 

campo da nutrição representa uma abordagem específica de mudanças mais 

abrangentes no perfil de morbimortalidade que expressa, por sua vez, 

modificações gerais nos ecossistemas de vida coletiva, tais como urbanização e 

acesso à saúde, e culmina em transformações no estilo de vida, geração de renda 

e demandas nutricionais (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). A complexidade 

dessas relações constitui ainda um grande desafio que exige uma maior 

compreensão epidemiológica e abordagem que integre os aspectos biológicos, 

ambientais, comportamentais e políticos (PEDRAZA, 2013).   

Há muitas vantagens em analisar o estado nutricional de crianças a partir 

da instituição que elas frequentam, tais como creches e escolas, pois, por serem 

os locais onde se passa a maior parte da infância, exercem papel importante no 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social (BRASIL, 1996). Uma creche adequada é capaz de favorecer a 

prevenção e o diagnóstico precoce de alguns problemas de saúde, além de 

estimular as crianças em suas diversas etapas do desenvolvimento (ALDERETE 

et al., 2002).  
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3. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é estudar a evolução do risco de sobrepeso e 

excesso de peso em crianças frequentadoras de creches do município de Osasco 

no período de 2004 a 2012 e avaliar a influência dos fatores associados aos 

distúrbios nutricionais ao longo do período.  

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de estudo descritivo com análise da tendência da prevalência 

nutricional das crianças que frequentaram creches municipais em Osasco, SP, no 

período de 2004 a 2012, e participaram de projeto fruto de convênio firmado entre 

o Centro Universitário UNIFIEO e a Prefeitura do Município de Osasco. No 

presente estudo foram incluídas todas as crianças cujos pais ou responsáveis 

concordaram com a participação assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Para fins de análise dos fatores interferentes na condição nutricional 

foram excluídas 251 crianças que não apresentaram o questionário 

socioeconômico e de saúde. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro Universitário UNIFIEO. 

 As medidas de massa e estatura foram obtidas de acordo com as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde para estudos na comunidade 

(WHO, 2006). Para averiguação da massa utilizou-se uma balança digital da 

marca Filizola®. As meninas foram pesadas com calcinha e os meninos com 

calção, respeitando o pudor da criança. Para medir a estatura das crianças 

maiores de dois anos utilizou-se antropômetro portátil vertical, sendo as crianças 

medidas descalças e em pé, com a coluna e as pernas retificadas. As crianças 

menores de dois anos foram medidas deitadas com a utilização de uma régua 

antropométrica. Para avaliação nutricional as crianças foram classificadas 

conforme recomendação da OMS pelo índice peso para estatura (P/E) por meio 

do programa Anthro 2005 (WHO, 2006), a partir dos valores de massa, estatura, 

data de nascimento e data de medição de cada criança. Foram consideradas com 

risco de sobrepeso as crianças que apresentaram índices maiores que 1,0 e 

menores que 2,0 escores Z e com excesso de peso (sobrepeso e obesidade) as 

crianças com índices superiores a 2,0 escores Z. A pesquisa de anemia foi 
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realizada nas creches utilizando-se o Método Hemocue ® (WHO, 2001). Foram 

consideradas anêmicas as crianças que apresentaram valor de hemoglobina 

inferior a 11,0 g/dl (UNICEF, 1998). A associação entre distúrbios nutricionais e 

seus possíveis condicionantes foi estudada com o emprego de testes baseados na 

distribuição do qui-quadrado. Foram considerados significantes os resultados com  

p<0,05. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O processo de transição nutricional vem sendo observado ao longo dos 

últimos anos no Brasil. Bueno et al. (2003), em análise da evolução nutricional de 

crianças atendidas em creches do município de São Paulo, verificaram que a 

prevalência de sobrepeso aumentou no período de um ano, deslocando a curva 

de crescimento dessa população para a direita, o que pode apontar para um 

possível aumento na proporção de crianças com sobrepeso ao longo do tempo. 

Dados da última Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde (PNDS, 2006) 

mostram que, no período de 1996 a 2006, o déficit de P/E passou de 2,1% para 

1,6%, enquanto o excesso de peso passou de 4,9% para 7,7% (BRASIL, 2008). O 

aumento da escolaridade materna, crescimento do poder aquisitivo das famílias, a 

expansão da assistência à saúde e a melhoria nas condições de saneamento são 

fatores associados à diminuição da prevalência de baixo peso entre as crianças 

(MONTEIRO et al, 2000), enquanto o excesso de peso tem sido associado ao 

peso ao nascer, tempo de amamentação e renda per capita maior ou igual a um 

salário mínimo (DE JESUS, 2010; FERREIRA, 2010; COCETTI, 2012).  

 Em 2011, Nascimento et al., compararam a situação nutricional de 809 

crianças que frequentavam creches particulares e filantrópicas no município de 

São Paulo e encontraram prevalências de excesso de peso de 14,7% e 9,5%, 

respectivamente, com diferenças significantes entre os dois grupos, o que indica 

que a renda pode ser um fator determinante na condição nutricional. No mesmo 

estudo, o risco de sobrepeso alcançou uma prevalência de 23,6%, sem diferenças 

estatisticamente significantes entre os dois grupos, o que pode apontar para uma 

etapa mais avançada da transição nutricional que vem afetando crianças cada vez 

mais jovens e de menor poder aquisitivo. Esse dado é particularmente relevante, 

já que 82,8% da população aqui estudada possuem renda per capita inferior a 
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meio salário mínimo. Por outro lado, Bradshaw e Finch (2003) argumentam que a 

renda é apenas um indicador indireto, além de pouco confiável, pois as pessoas 

fornecem informações inexatas, os valores não são atualizados e há flutuações ao 

longo do ano. 

É importante verificar a prevalência de indivíduos com risco de sobrepeso e 

obesidade e os fatores associados a essa condição para possibilitar o 

planejamento de intervenções precoces para sua correção. Cocetti et al. (2012), 

avaliando inquéritos realizados entre os anos 1989 e 2006 relacionaram o controle 

das prevalências de sobrepeso em crianças menores de 24 meses a ações de 

puericultura dirigidas a essa faixa etária e ressaltaram a importância da adoção de 

práticas adequadas de saúde e nutrição infantil tais como vigilância nutricional, 

incentivo ao aleitamento materno exclusivo, introdução adequada de alimentos 

complementares e capacitação de familiares, cuidadores e de todos os envolvidos 

na educação da criança para o controle das prevalências de excesso de peso. 

Segundo o Departamento de Merenda Escolar do Município de Osasco os 

cardápios são elaborados pela equipe técnica de nutrição, cujos itens utilizados e 

prioritários são os produtos básicos, como arroz, feijão, hortifrutigranjeiros, carnes, 

ovos e macarrão com objetivo de atender às necessidades nutricionais das 

crianças durante sua permanência na creche, contribuindo para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem 

como à formação de hábitos alimentares saudáveis (OSASCO, 2014). Nesse 

contexto, Marinho et al. (2010) apontam para a importância do educador em 

estimular a ingestão dos alimentos oferecidos e muitas vezes rejeitados, sendo 

necessário informar aos pais sobre a alimentação na escola e realizar ações que 

possam ser compartilhadas com o núcleo familiar para estimular a criança a 

desenvolver hábitos alimentares saudáveis, bem como incorporar o tema ao 

projeto pedagógico das creches e desenvolvê-lo com toda a equipe escolar. A 

orientação e educação alimentar devem ser acompanhadas da participação em 

esportes e do aumento da atividade física. Esse é um ponto relevante para a 

prevenção de quadros de risco de sobrepeso e excesso de peso e parte 

importante do processo de crescimento e desenvolvimento, pois, além da 

prevenção de diversas doenças, o exercício também oferece à criança a 
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oportunidade para o lazer, integração social e o desenvolvimento de aptidões que 

levam a uma maior autoestima e confiança (JUZWIAK et al., 2000). 

6. RESULTADOS  

Participaram do presente estudo 981 crianças de três a 53 meses de idade, 

sendo 513 (52,3%) do sexo masculino e 468 (47,7%) do sexo feminino; 383 

(39,0%) menores de 24 meses, 582 (59,3%) com 24 meses ou mais. 16 crianças 

(1,6%) não apresentaram informações relativas à idade. Do total das crianças 

avaliadas, 22,3% apresentaram risco de sobrepeso e 6,6% apresentaram excesso 

de peso. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no 

estado nutricional com relação ao gênero e à idade.  

A análise dos fatores socioeconômicos e de saúde mostrou que na 

população estudada, em relação aos indivíduos eutróficos, o excesso de peso 

está associado à renda per capita maior a 0,5 SM (p=0,006), ao nascimento por 

parto cesárea (p=0,043) e à ausência de anemia prévia (p=0,026). O risco de 

sobrepeso está associado ao nascimento por parto cesárea (p=0,027) e à 

ausência de anemia (p=0,027). Não foram encontradas associações entre 

situação nutricional e escolaridade materna, número de crianças menores de cinco 

anos no domicílio, prematuridade, peso ao nascer e tempo de aleitamento 

materno exclusivo (tabela 1). 

Para estudo da evolução dos distúrbios nutricionais, pela heterogeneidade 

entre o número de crianças estudadas a cada ano, o período analisado foi dividido 

em triênios assim discriminados: 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012. Ao longo do 

tempo houve aumento da prevalência do risco de sobrepeso (p=0,044) e do 

excesso de peso (p=0,020), principalmente durante o segundo triênio (p=0,014 e 

p=0,002, respectivamente). No último triênio as prevalências de distúrbios 

nutricionais diminuíram, porém sem significância estatística (tabela 2). A cada ano 

foram visitadas diferentes creches, em diferentes regiões do município. Desse 

modo, devido à variedade de condições socioeconômicas e de saúde entre os 

dados coletados, não foi possível inferir quais fatores contribuíram para o 

comportamento dos distúrbios ao longo do tempo. 
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Tabela 1. Classificação nutricional segundo P/E e características socioeconômicas e de 

saúde das crianças menores de cinco anos de creches municipais. Osasco, 2004 a 2012. 

 Eutrofia Risco de sobrepeso Excesso de peso 

Escolaridade materna     
Fundamental I e II 222 (49,4%) 65 (48,1%) 20 (46,5%) 

Médio e superior 227 (50,6%) 70 (51,8%) 23 (53,5%) 

  OR=0,95 (0,65-1,39) OR=0,89 (0,47-1,66) 

Menores de cinco anos no domicílio   

< 2 337 (68,8%) 106 (72,6%) 29 (67,4%) 

≥ 2 153 (31,2%) 40 (27,4%) 14 (32,6%) 

  OR=1,20 (0,80-1,83) OR=0,94 (0,49-1,88) 

Renda per Capita    

≥0,5 SM 52 (14,4%) 23 (21,7%) 12 (31,6%) 

<0,5 SM 310 (85,6%) 83 (78,3%) 26 (68,4%) 

  OR=1,65 (0,96-2,86) OR=2,75 (131-5,79)1 

Tipo de Parto    

Cesárea 179 (41,0%) 67 (51,9%) 21 (58,3%) 

Normal 258 (59,0%) 62 (48,1%) 15 (41,7%) 

  OR= 1,56 (1,05-2,31)1 OR=2,02 (1,01-4,02)1 

Prematuridade    

Sim 52 (11,9%) 14 (10,8%) 3 (7,9%) 

Não 385 (88,1%) 115 (89,1%) 35 (92,1%) 

  OR= 0,90 (0,48-1,68) OR= 0,63 (0,19-2,14) 

Peso ao Nascer    

<2500g 183 (43,0%) 62 (49,6%) 18 (48,6%) 

≥2500g 243 (57,0%) 63 (50,4%) 19 (51,3%) 

  OR= 1,30 (0,88-1,95) OR= 1,26 (0,64-2,46) 

Aleitamento materno exclusivo   

<4 meses 221 (52,0%) 64 (50,4%) 20 (54,0%) 

≥4 meses 204 (48,0%) 63 (49,6%) 17 (45,9%) 

  OR= 0,94 (0,63-1,39) OR=1,09 (0,55-2,13) 

Anemia    

Sim 213 (41,4%) 48 (31,8%) 18 (40,0%) 

Não 301 (58,6%) 103 (68,2%) 27 (60,0%) 

  OR= 0,65 (0,45-0,97)1 OR= 0,94 (0,51-1,75) 

Anemia prévia    

Sim 146 (31,2%) 47 (32,6%) 6 (14,6%) 

Não 322 (68,8%) 97 (67,4%) 35 (85,4%) 

  OR= 1,07 (0,72-1,59) OR= 0,38 (0,16-0,92)1 

          Teste do qui-quadrado, 1 – p<0,05 
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Tabela 2. Evolução dos distúrbios nutricionais segundo escore Z de P/E de crianças 

menores de cinco anos de creches municipais por triênio. Osasco, 2004 a 2012. 

Período 

Risco de sobrepeso 

n=219 

Excesso de peso 

n=65 

 N %  N %  

A - 2004-06 70 32,0 18 27,7 

B - 2007-09 80 36,5 33 50,8 

C - 2010-12 69 31,5 

p=0,044 

14 21,5 

p=0,020 

                 Teste do qui-quadrado. 

 

Partição do qui quadrado para risco de sobrepeso: 

 A x B = p: 0,014; OR 1,58 (1,09 – 2,29) 

 A x C = p: 0,102; OR 1,37 (0,94 – 2,00)   

Partição do qui quadrado para excesso de peso: 

 A x B = p: 0,002; OR 2,54 (1,39 – 4,63) 

A x C = p: 0,831; OR 1,08 (0,52 – 2,22) 

  

 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo pode-se verificar, no decorrer do tempo, que houve 

aumento da prevalência de risco de sobrepeso e excesso de peso em crianças 

frequentadoras das creches municipais de Osasco, o que corrobora com a 

tendência nacional de transição nutricional. A avaliação das variáveis relacionadas 

é um importante indicador para intervenção precoce com ações de promoção à 

saúde nutricional da criança, a fim de prevenir e reverter os quadros de excesso 

de peso. 
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