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RELAÇÃO DO PESO AO NASCER COM O ESTADO NUTRICIONAL ATUAL DE 

CRIANÇAS DE 8 A 10 ANOS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP 

 

1.  INTRODUÇÃO 

  

A Organização Mundial da saúde define como baixo peso ao nascer, recém-

nascidos com peso < 2.500 g. (DATASUS; 2018). 

 

O peso ao nascer é um parâmetro que reflete as condições nutricionais do 

recém-nascido, influenciando em seu crescimento e desenvolvimento. A condição 

está associada a elevados índices de morbidade e/ou mortalidade neonatal e infantil. 

(COSTA; GOTLIEB, 1998). 

 

Estudos ainda apontam que o baixo peso ao nascer é uma variável considerável 

para obesidade e distúrbios metabólicos. (BALCI; ACIKEL; AKADEMIR, 2010). 

 

Segundo dados tabulados no Tabnet/Datasus, em 1994, foram registrados no 

município de Mogi Mirim, 1.395 partos com nascidos vivos, quando se avaliado 

segundo o Nascim p/resid. mãe por Peso ao nascer segundo Município, deste 

número total, 55 recém-nascidos foram registrados com baixo peso ao nascer, 

representando 3,94%. No ano de 2008, seguindo os mesmos campos descritos 

acima, foram registrados 1.178 nascimentos, sendo 13 deles com baixo peso, 

representando 1,10% deste ano. Já no ano de 2010, entre 1.158 nascimentos 

registrados, 113 deles foram com baixo peso ao nascer, representando 9,75%. Os 

dados mais recentes tabulados atualmente, são do ano de 2016, nesta data, dos 

1.101 partos, 121 dos recém-nascidos apresentaram baixo peso ao nascer, 

representando 10,99% neste ano. Assim é possível reconhecer que nestes 22 anos, 

houve aumento de 9,89% em nascimentos de recém-nascidos com baixo peso ao 

nascer. (TABNET DATASUS, 2018) 

 

Desta forma, reconhecendo o risco e desenvolvendo ações de forma precoce, é 

possível contribuir para o controle e prevenção destas doenças a longo prazo.   

 

Palavras-chave: Peso ao Nascer. Baixo Peso ao Nascer. Distúrbios Metabólicos. 



2.  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

Compreender a relação que o peso ao nascer (PN) exerceu sobre o estado 

nutricional atual em crianças de 8 a 10 anos de idade, regularmente matriculadas em 

instituições de ensino da cidade de Mogi Mirim/SP, identificando riscos 

correlacionados à desnutrição, sobrepeso e obesidade  

 

2.2  Objetivos Específicas 

I. Investigar o peso ao nascer de cada criança com o auxílio da caderneta de 

vacinação e acompanhamento da curva de crescimento; 

II. Avaliar e Identificar o estado nutricional atual de cada criança; 

III. Documentar os resultados encontrados de cada participante em registros 

individuais; 

IV. Comparar os resultados obtidos com os dados disponíveis pelo SINASC, 

observado a sua projeção para o município; 

V. Examinar se o peso ao nascer (PN) exerceu alguma influência no estado 

nutricional de cada criança avaliada, comparando os resultados obtidos com 

pesquisas já realizadas; 

VI. Avaliar a tendência, perfil e padrões epidemiológicos de baixo peso ao 

nascer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  METODOLOGIA 

Segundo dados secundários fornecidos pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, identificou-se a existência de 34 escolas de educação básica 

no município de Mogi Mirim/SP. Para a determinação da amostra, será considerado 

o número de alunos regularmente matriculados nestas instituições, desde que se 

enquadrem no perfil com faixa etária entre 8 e 10 anos de idade, adotando-se um 

nível de significância de 5%. Será realizado um sorteio por vez de cada escola, 

todas as crianças que se enquadrem no perfil serão convidadas a participar da 

pesquisa, segundo a confirmação, participarão do respectivo sorteio, até que se 

atinja a amostra desejada.  

De início, serão enviadas através da agenda de cada criança, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), devendo-se ser assinado pelos 

pais/responsáveis, bem como a solicitação de envio da caderneta de vacinação para 

a identificação do peso ao nascer (PN). Não serão inclusas na pesquisa crianças 

que; os pais/responsáveis não autorizarem a participação da criança; não 

preencherem corretamente o TCLE e crianças que não estiverem à vontade para 

realizar as aferições antropométricas, bem como as crianças que não apresentarem 

a caderneta de vacinação para acompanhamento de dados. 

Para a avaliação nutricional serão utilizados uma balança digital com 

capacidade máxima de 150 kg para verificar o peso e um estadiômetro portátil para 

a aferição de estatura. Para definir o estado nutricional serão utilizadas e 

consideradas ferramentas de Percentil, Peso por Idade (P/I), Estatura para Idade 

(E/I), Peso para Estatura (P/E), IMC por Idade (IMC/I). Os dados serão analisados e 

associados através do programa SPSS, além de estatísticas univariadas e 

bivariadas, para avaliação e associação do peso ao nascer com o estado nutricional 

atual.  

Os dados obtidos segundo acompanhamento e avaliação nutricional das 

crianças serão contrastados com as projeções do banco de dados do SINASC. Será 

desenvolvido uma avaliação para traçar a tendência, perfil e padrão epidemiológico 

de crianças que nascem com baixo peso. 

O referencial teórico será baseado a partir de artigos científicos, banco de 

dados do SINASC, artigos publicados no Google Acadêmico, sites de pesquisa 

científica (Lilacs, Medline, Pubmed, Science Direct e Scielo) e livros didáticos que se 

relacionem ao tema de Nutrição em Saúde Pública e Inquéritos Sociais.  



4.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se identificar o estado nutricional atual de cada criança, observando a 

influência que o peso ao nascer exerceu sobre a mesma, constatando-se o que se 

encontra na literatura. Além de traçar um perfil epidemiológico bem como a 

tendência para recém-nascido com baixo peso ao nascer (BPN). 
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