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1. RESUMO 

O estudo tem como objetivo identificar o estado nutricional em crianças entre 2 

e 10 anos de idade (fase pré-escolar e escolar) em uma escola particular na cidade 

de São Paulo e desenvolver atividades lúdicas como ação estratégica de educação 

nutricional para essas crianças, promovendo hábitos alimentares saudáveis. A 

primeira parte do estudo foi realizada no mês de setembro de 2016 onde foram 

avaliados 43 alunos. Foi realizada a coleta de dados para avaliação antropométrica 

por meio de medidas de peso (Kg) e estatura (m) e de acordo com metodologia 

descrita no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Para a análise 

dos dados coletados e classificação da composição corporal foi utilizado o programa 

Anthro versão 3.2.2 e Anthro Plus versão 1.0.4 e os resultados dos indicadores de 

estado nutricional foram expressos em escores z, com base nas normas da OMS. 

Após a avaliação dos dados os resultados obtidos foram que 62,8% estão eutróficos, 

ou seja, IMC adequado para a idade, enquanto que 25,6% estão com risco de 

sobrepeso, 7% estão com sobrepeso, 4,6% foram classificados com obesidade e não 

foram encontradas crianças com baixo peso para a idade. Dessa forma baseando-se 

nos dados avaliados, concluímos que se faz necessário o desenvolvimento de ações 

em âmbito escolar, tais como o incentivo a alimentação saudável para o controle do 

excesso de peso na infância. 

2. INTRODUÇÃO 

A avaliação do estado nutricional é uma importante ferramenta para realização 

do diagnóstico nutricional que auxilia no planejamento de ações eficientes no âmbito 

de promoção da saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, sua 

importância é reconhecida tanto na atenção primária, para acompanhar o crescimento 

e a saúde da criança e do adolescente, quanto na detecção precoce de distúrbios 

nutricionais, seja desnutrição, seja obesidade. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2009). A antropometria é um método simples, apresenta baixo custo e 

de fácil utilização que garante resultados satisfatórios se executados com técnicas 

adequadas e padronizadas, características essas que permitem sua utilização para 

diagnóstico nutricional de indivíduos de todas as faixas etárias. Segundo Montarroyos, 

Ellen et al, 2013 com o crescimento progressivo do sobrepeso e da obesidade infantil 

a antropometria tornou-se uma importante ferramenta na análise das condições de 



saúde, prevenindo possíveis fatores de risco como problemas cardiovasculares na 

fase adulta. 

3. OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo identificar o estado nutricional em crianças entre 

2 e 10 anos de idade (fase pré-escolar e escolar) em uma escola particular na 

cidade de São Paulo e desenvolver atividades lúdicas como ação estratégica de 

educação nutricional para essas crianças, promovendo hábitos alimentares 

saudáveis. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado no período de agosto de 2016 a 

dezembro de 2016, em pré-escolares (de 2 a 6 anos) e escolares (de 7 a 10 anos de 

idade), de ambos os gêneros, de uma escola particular localizada na Vila Guilherme, 

na cidade de São Paulo.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A visita para a coleta de dados foi realizada in loco no mês de setembro de 

2016 e foram avaliados 43 alunos, sendo 17 do período matutino (do 1º aos 5º anos 

do ensino fundamental 1) e 26 do período integral (mini maternal, maternal, jardim, 

pré da educação infantil). Para a coleta de dados foi realizada avaliação 

antropométrica por meio de medidas de peso (Kg) e estatura (m) e de acordo com 

metodologia descrita no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Para 

a análise dos dados coletados e classificação da composição corporal foi utilizado o 

programa Anthro versão 3.2.2 e Anthro Plus versão 1.0.4, da OMS, 2007. O cálculo 

do IMC foi obtido através dos dados (data de nascimento, sexo, idade e peso) nos 

programas Anthro e Anthro Plus versão 3.2.2. Os resultados dos indicadores de stado 

nutricional foram expressos em escores z, com base nas normas da OMS.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A amostra avaliada foi composta por 43 crianças, sendo 41,9% do sexo 

masculino e 58,1% do sexo feminino. 



Figura 1 - Análise geral da composição corporal 

  

Na análise geral de classificação de composição corporal disponível na figura 1, foram 

observados os seguintes resultados: 

• 62,8% estão eutróficos, ou seja, IMC adequado para a idade; 

• 25,6% estão com risco de sobrepeso; 

• 7% estão com sobrepeso; 

• 4,6% estão obesos 

Não foram encontradas crianças com baixo peso para a idade.  
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