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RESUMO
O presente trabalho objetivou avaliar o estado nutricional de crianças por meio
de técnicas antropométricas. A amostra foi constituída por 45 crianças de uma
escola municipal de ensino público da cidade de Ponta Grossa – PR com
média de 9,12± 1,15 anos. Foram avaliadas a massa (kg) e a estatura (m) e o
índice de massa corporal (kg/m2) foi calculado para a análise do estado
nutricional de acordo com as normativas publicadas por Conde e Monteiro
(2006). Os resultados apontam que 86% e 80% para 8 e 9 a nos
respectivamente estão dentro dos limites desejáveis do IMC/IDADE esperado,
contudo 7% apresentaram-se com excesso de peso e obeso para 8 anos e
17% e 3% apresentaram-se como estando com excesso de peso e baixo peso,
respectivamente para 9 anos. Conclui-se que esta prevalência da maioria dos
avaliados apresentarem-se com o IMC dentro dos padrões esperados para a
idade possa se devido ao processo natural de desenvolvimento das crianças e
pelo estilo de vida mais simples das mesmas que propicia a prática de
atividades físicas variadas durante o contra turno escolar.
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ABSTRACT
This study aimed to assess the nutritional status of children through
anthropometric techniques. The sample consisted of 45 children from a
municipal school of public education in the city of Ponta Grossa - PR with a
mean of 9.12 ± 1.15 years. We evaluated the mass (kg) and height (meters)
and body mass index (kg/m2) was calculated for the analysis of nutritional
status in accordance with the standards published by Conde and Monteiro
(2006). Results showed that 86% and 80% for 8 and 9 respectively in the fall
within the limits of the desirable BMI / AGE expected, however 7% were
overweight and obesity for 8 years and 17% and 3% had - is to be with excess
weight and low weight, respectively, for 9 years. It follows that this prevalence of
most valued submit with the BMI within the standards expected for their age
may be due to natural process of development of children and the simplest way
of life of those who provides the practice of physical activities varied during the
shift from school.
Key words: BMI, children, quality of life
INTRODUÇÃO
Como em outros países em desenvolvimento, o Brasil tem apresentado
profundas modificações no perfil nutricional de sua população, fruto de um
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processo conhecido como transição nutricional (Popkin, 2001). Segundo teorias
ambientalistas, as causas estão fundamentalmente ligadas às mudanças no
estilo de vida e nos hábitos alimentares (Triches e Giugliani, 2005).
O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade não somente
quanto ao volume da ingestão alimentar, como também a composição e
qualidade da dieta. Além disso, os padrões alimentares também mudaram,
explicando em parte o contínuo aumento da adiposidade nas crianças como o
pouco consumo de frutas, hortaliças e leite, o aumento no consumo de
guloseimas e refrigerantes, bem como a omissão do café da manhã (Nicklas et
al, 2001).
Atualmente os hábitos de vida, juntamente com condições sóciodemográficas são fatores preponderantes no desenvolvimento físico de
crianças e adolescentes, estudos demonstram que crianças com melhores
condições sociais possuem maiores índices do desenvolvimento de problemas
relacionados com sobrepeso e obesidade, em relação a crianças com a mesma
faixa etária, porém advindas de classes sociais menos favorecidas (Monteiro et
al, 1999).
Um estudo desenvolvido em 1995 pelo Instituto Nacional de Alimentação
e Nutrição (INAN) apontou que a obesidade infantil no Brasil atinge 16% das
crianças (INAN, 1990). Alguns estudos locais sobre a situação nutricional de
escolares das cidades brasileiras demonstram uma prevalência de obesidade
na adolescência que varia de 8% a 22% dependendo do lugar, período de
coleta dos dados e metodologia aplicada (Anjos et al, 2003). Diante do
aumento da prevalência da obesidade em crianças e adolescentes, torna-se
necessário estudar estratégias que permitam o controle da obesidade nesta
faixa etária (Triches e Giugliani, 2005).
Em termos de praticidade de avaliações, é desejável que se utilize um
critério de diagnóstico simples, de baixo custo, reproduzível e confiável, que
tenha alta sensibilidade e especificidade, minimizando assim a ocorrência de
diagnósticos falsos positivos ou negativos (Giugliano e Melo, 2004).
Por isso, diversos estudos têm se utilizado de medidas antropométricas
na avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes, embora com
limitações, o mesmo apresenta-se como modo mais prático e de menor custo
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para análise de indivíduos e populações, seja em ações clínicas, de triagem, ou
mesmo em monitoração de tendências (Conde e Monteiro, 2006).
Portanto, objetivou-se através deste estudo verificar o estado nutricional
de crianças do município de Ponta Grossa-PR por meio de técnicas
antropométricas.

MÉTODOS
Amostra
A amostra foi adquirida por conveniência composta por 45 meninos
(9,12±1,15) anos de idade, estudantes da rede municipal de ensino da cidade
de Ponta Grossa-PR. Os critérios de exclusão da amostra foram: apresentar-se
em faixa etária inferior a 8 anos e superior a 9,9 anos e aqueles que
apresentassem qualquer comprometimento físico que impedisse a avaliação
antropométrica

e

indivíduos

que

estivessem

realizando

tratamentos

medicamentos que pudessem influenciar no crescimento da criança. Foram
entregues aos seus respectivos responsáveis um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, de acordo com as Normas de Pesquisa com Seres
Humanos do Conselho Nacional de Saúde CNS – 196/96.
Variáveis Antropométricas
A massa corporal (kg) foi obtida uma única vez com os escolares em
posição ortostática com os avaliados estando descalços utilizando apenas
calção/bermuda e camisa da escola sobre uma balança digital de marca
FILIZOLA® com precisão de 100 gramas. Para a medição da estatura (m), uma
fita métrica com medidas em milímetros foi fixada em uma parede de superfície
plana, sem rodapé e em ângulo de 90º graus com o solo. A medida foi
considerada após os escolares estarem encostados com as nádegas,
calcanhares e a região occipital da cabeça na parede de acordo com o plano
de Frankfurt, após uma inspiração máxima com auxílio de um esquadro que foi
colocado acima da cabeça de cada avaliado. Todas as medidas foram
analisadas por um único avaliador durante as técnicas antropométricas.
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Com base nos valores de massa corporal (kg) e estatura (m2) foi
calculado o índice de massa corporal pela razão entre a massa corporal em
quilogramas e o valor da estatura em metros ao quadrado WHO (1995).
Estado nutricional
Para a análise do estado nutricional foi utilizada a tabela normativa do
índice de massa corporal para a população infantil brasileira proposta por
Conde e Monteiro (2006) que apresenta a classificação em baixo peso (BP)
excesso de peso (EP) e obesidade (OB) pela idade (meses) e sexo (M/F).

Análise Estatística
Os dados encontrados foram expressos por meio de um estudo
descritivo de corte transversal com valores em média±dp, valores mínimos,
máximos e coeficiente de variação e a classificação sendo expressa em
valores percentílicos. Utilizando-se o pacote estatístico SPSS 11.0 para
Windows.

RESULTADOS
Os dados descritivos da amostra contendo os valores médios±dp,
mínimos, máximos e coeficiente de variação da massa corporal (kg) estatura
(m) e do índice de massa corporal (kg/m2) estão apresentados a seguir.
(Tabela 1)

Tabela 1 Valores médios, mínimos, máximos e coeficiente de variação das
características de meninos com 8 e 9 anos de idade.
VARIÁVEIS
Média±DP
Mínimo
Máximo
C.V
Massa Corporal (kg)

28,60±6,79

20,00

53,40

23,73

Estatura (m)

1,31±0,06

1,22

1,48

4,37

IMC (kg/m2)

16,56±2,46

12,60

24,38

14,84

Os valores correspondentes à classificação da amostra de acordo com
os resultados obtidos, por faixa etária, demonstram que aos 8 anos foi
encontrada uma prevalência de 86% de crianças com classificação normal e
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7% para as classificações de excesso de peso e obeso. Já para 9 anos 80%
das crianças apresentaram-se classificadas como normais, 17% com excesso
de peso e 3% com baixo peso. (tabela 2)

Tabela 2 demonstra os valores em porcentagem (%) da classificação do estado
nutricional de crianças entre 8 e 9 anos de idade.
IDADE
VARIÁVEIS
8 ANOS
9 ANOS
BAIXO PESO

0%

3%

EUTRÓFICO

86%

80%

EXCESSO DE PESO

7%

17%

OBESO

7%

0%

CONCLUSÃO
Este estudo constatou que a maior parte das crianças avaliadas
apresenta-se com o IMC (kg/m2) dentro dos padrões esperados por faixa
etária, 86% e 80% respectivamente para 8 e 9 anos de idade.
Este fato pode ser explicado devido à fase natural de crescimento e
desenvolvimento físico dos mesmos. E também, por serem crianças mais
ativas e viverem em bairros humildes onde as atividades físicas são realizadas
como práticas lúdicas durante o contra turno escolar. Sendo um dos principais
fatores possíveis, para explicar as pequenas prevalências encontradas para as
demais classificações de baixo peso, excesso de peso e obesidade.
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