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RESUMO 

Na infância, a avaliação nutricional é um instrumento útil para identificar fatores como 
crescimento e desenvolvimento e por meio desse diagnóstico realizar intervenções de reparação 
e manutenção desse estado nutricional, portanto, propõe-se avaliar o estado nutricional de 
crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil da cidade de Vitória, Espírito Santo, antes 
e após intervenção com ações de educação nutricional desenvolvidas nesse espaço. Esse 
estudo envolve pesquisa de campo e foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da faculdade Brasileira – MULTIVIX. A primeira etapa foi a realização de 
entrevistas com os pais das crianças em fase pré-escolar e que frequentam a escola municipal 
pública CMEI para avaliação do consumo alimentar e estado nutricional dessa população. A 
avaliação antropométrica foi realizada por meio de aferição de medidas como peso e altura. A 
segunda etapa foi uma segunda avaliação do estado nutricional das crianças, seguida de 
comparação das variáveis do estado nutricional antes e após intervenção com ações de 
educação nutricional. Como resultado das avaliações antropométricas, encontrou-se indivíduos 
eutróficos, acentuadamente magros, em peso elevado para a idade, risco de sobrepeso, 
sobrepeso e obesidade dentro de uma mesma população.  

Palavras-Chave: educação nutricional, nutrição nas escolas, avaliação 

nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

A avaliação do estado nutricional infantil por meio da antropometria é um 

importante método de investigação das medidas e índices corporais que podem 

identificar no público infantil o risco de magreza acentuada a obesidade, 

crescimento estimado na relação de estatura para idade e ainda ser utilizado 

como prevenção à distúrbios nutricionais (MONTARROYOS, 2013).   

Uma das formas de determinar o estado nutricional é através do uso da 

antropometria, ou seja, aferição de medidas simples como peso, estatura e 

circunferências. A obtenção desses dados permite a identificação dos grupos 

que precisam de intervenção nutricional, a avaliação de resultados de uma 
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intervenção nutricional e a investigação dos determinantes do baixo-peso e 

sobrepeso (OMS, 1995). Além desses determinantes, utiliza-se marcadores que 

indicam um possível comportamento alimentar. Uma das formas de se avaliar o 

comportamento alimentar é através de uso de indicadores e marcadores de 

padrões saudáveis e não saudáveis de alimentação, como realizado na 

Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2014).  

Após diagnóstico nutricional e decisão quanto ao cuidado a ser ofertado, 

o próximo passo é a implementação das ações, que podem ser direcionadas à 

comunidade (BRASIL, 2015).  

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de conhecimento 

e de prática transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a 

prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, no contexto da 

realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2012).  

Todas as estratégias de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) têm 

como referência o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde está 

expresso que: 

A alimentação adequada e saudável é compreendida como a 
realização de um direito humano básico, com a garantia do acesso 
permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática 
alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, 
de acordo com o curso da vida e as necessidades alimentares 

especiais, pautada no referencial tradicional local (BRASIL, 2014 p.22). 
 

Segundo o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para 

as políticas públicas, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) as ações de EAN 

devem ser pautadas em comunicação adequada, escuta ativa e próxima; 

Reconhecimento das diferentes formas de saberes e de práticas; Construção 

partilhada de saberes de práticas e de soluções; Valorização do conhecimento, 

da cultura e do patrimônio alimentar; Comunicação realizada para atender às 

necessidades dos indivíduos e grupos; Formação de vínculo entre os diferentes 

sujeitos que integram o processo; Busca de soluções contextualizadas; 

Relações horizontais; Monitoramento permanente dos resultados; Formação de 

rede para profissionais e para setores envolvidos, visando trocas de experiências 

e discussões. 
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Visando a inclusão da EAN nos ambientes escolares, em maio de 2018 

foi sancionada a Lei nº 13.666/18, que inclui a educação alimentar e nutricional 

no currículo escolar (LEI No 13.666, DE 16 DE MAIO DE 2018). O texto, que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata o tema como 

transversal no desenvolvimento educacional dos estudantes brasileiros.  

REFERENCIAL TEÓRICO  

Crianças com sobrepeso, em risco de obesidade ou desnutridas tem se 

tornado, cada vez mais comum atualmente. A mudança do perfil alimentar e 

cultural da população traz consigo não somente a adoção de uma alimentação 

prática e rápida, mas uma escolha alimentar pobre em nutrientes e rica em 

calorias vazias.  

Quando se trata do perfil alimentar de crianças, a situação se mostra mais 

crítica, uma vez que há a exploração da publicidade infantil com produtos 

alimentares, o excessivo consumo de açucarados aliado a diminuição da prática 

de brincadeiras e atividades físicas que dão lugar a era do sedentarismo, 

rodeada por smartphones, tabletes e jogos virtuais.  

Diante disso, é indispensável a realização de atividades que visam a 

promoção de saúde para as crianças e trabalhos de prevenção e conhecimento 

que promovam autonomia para os processos de escolhas, inclusive alimentares.  

O ambiente escolar, dentre muitas outras vantagens, mostra-se um 

perfeito ambiente para a introdução da educação alimentar e nutricional, uma 

vez que parte da população infantil passa a maioria do tempo dentro deste 

ambiente o que faz com que ele seja propício para a disseminação de hábitos 

alimentares e comportamentais saudáveis, tanto na ingestão alimentar quanto 

na educação sobre os alimentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2012). 

No Brasil, o modo como se alimenta as crianças é uma herança da história 

política, econômica e cultural, que inclui o tipo de colonização na qual ocorreu 

no país, em que houve a consolidação dos hábitos da cultura indígena, europeia 

e africana. Para os europeus, não havia diferença na alimentação da criança 

para o adulto. Foi com a influência dos africanos que houve a tradicional 

instituição de comidas amassadas e papas na refeição infantil. A exportação 
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comercial do açúcar favoreceu a incorporação da puericultura, area da saúde 

que se dedica aos cuidados do desenvolvimento infantil, que iniciou se a 

transição dos saberes populares sobre os cuidados com as crianças para as 

ciências médicas (TAKUSHI, 2006).  

Em escolas públicas, há o destaque da execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar que é uma estratégia de promoção de alimentação 

adequada e que visa a realização de ações de educação nutricional e alimentar 

(NOLL, 2015).  

Segundo Rauber (2009), a formação do hábito alimentar e 

comportamental inicia-se na infância, e essa bagagem alimentar é carregada por 

toda a vida, por isso faz-se tão importante o cuidado e as exploração da nutrição 

no campo infantil.  

Com o decorrer do crescimento da criança pré-escolar, o apetite torna-se 

mais sensível às influências ambientais extradomiciliares e o prazer e o interesse 

pelo alimento diminuem, podendo contribuir para uma maior prevalência de 

Dificuldade Alimentar – DA (qualquer problema que pode afetar negativamente 

o processo dos pais ou responsáveis de proverem alimento ou nutrientes à 

criança). Diante disso, é sugerido que, quanto mais precoce é a exposição a 

novos alimentos, melhor é a aceitação, desde que no momento certo 

(MARANHÃO, 2018). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi introduzido em 

1955 e estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988, assim avaliado em um 

dos maiores programas do mundo na área. É administrado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação, 

fornecendo refeições nos intervalos do período escolar, de todos os dias letivos 

do ano, se dirigindo a atender aos pré-escolares e escolares matriculados nas 

redes públicas de ensino em quantidade e qualidade suficientes.  

O recurso federal aplicado no PNAE é fiscalizado pelos Conselheiros da 

alimentação escolar designados em cada estado ou município brasileiro (FNDE, 

2019). Todavia, em razão das particularidades da faixa etária pediátrica, há a 

necessidade de instrumentos específicos, como as diretrizes propostas pelo 

Manual de Orientações do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira 
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de Pediatria (SBP), que abordam orientações sobre a alimentação do recém-

nascido, pré-escolar, escolar e adolescente.  

Diante disso, a associação do Guia Alimentar para a População Brasileira 

e a Pirâmide Alimentar Infantil poderão tornar a avaliação dietética de pré-

escolares mais precisa. (CHAVES SILVA,2018).  

A alimentação exerce um papel essencial durante a fase de vivência de 

todos. Entre os diferentes ciclos da vida pode-se ressaltar, como exemplo, a 

idade escolar, possibilitando alimentos seguros favorecendo o desenvolvimento, 

melhorando a capacidade de aprendizagem, junto com a construção de hábitos 

alimentares saudáveis objetivando a promover a saúde e possibilitar aquisição 

de conhecimento para gerações futuras (CARVALHO, 2016; AMARAL, 2013).  

Com a nutrição apropriada na infância obtida pela possibilidade aos 

alunos a oportunidades de acesso a alimentos saudáveis é importante para o 

crescimento e desenvolvimento da criança, ao mesmo tempo em que se 

estabeleceu um dos fatores de prevenção de algumas doenças da idade adulta 

como hipertensão e diabetes (CARVALHO, 2016).  

O fato da percepção dos pais, demonstra que têm para os filhos, o 

reconhecimento com a importância dada à obesidade infantil, e a percepção do 

peso corporal das crianças, influenciados, os pais de filhos com excesso de peso 

não reconhecem ou não consideram que este seja um problema de saúde, o que 

acaba prejudicando a prevenção e tratamento, diminuindo assim a prevalência 

de obesidade na infância (TENORIO; COBAYASHI, 2011).  

Contudo, com a realização da avaliação antropométrica e do estado 

nutricional infantil é possível verificar a existência de distúrbios nutricionais, bem 

como a comparação dos dados de altura e peso mediante os índices indicados 

para cada idade e a partir desse primeiro diagnóstico realizar intervenções no 

hábito infantil alimentar a fim de melhorar e construir uma consciência alimentar 

para a vida adulta. 

METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa de intervenção não controlada e abordagem 

quantitativa descritiva. Foram realizadas entrevistas com os pais das crianças 

para avaliação do estado nutricional de 68 crianças em idade pré-escolar (2 a 5 
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anos e 11 meses e 29 dias) matriculadas na escola pública municipal de 

educação infantil. A coleta de dados ocorreu com aplicação de um inquérito de 

identificação socioeconômica e de saúde (APÊNDICE I), de um formulário 

contendo os marcadores de consumo alimentar (APÊNDICE II), ambos os 

documentos foram preenchidos pelos pais. A avaliação antropométrica das 

crianças foi realizada por um pesquisador treinado após os responsáveis pelas 

crianças serem esclarecidos sobre a pesquisa e convidados a assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Após a avaliação das variáveis antropométricas (Tabela 1), a tomada das 

medidas foi com base nas técnicas propostas por Lohman et al. (1988). A 

classificação do estado nutricional foi de acordo com os pontos de corte 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006).  

 
Tabela 1: Variáveis antropométricas que serão consideradas na avaliação 

 

Variáveis 

Peso; 

Comprimento/Estatura; 

Índices: Peso para a idade(P/I), peso para a altura (P/A ou E/I), altura para a idade (A/I ou E/I) 
e Índice de massa corporal (IMC) para a idade (IMC/I). 

Fonte: Lohman et al. (1988) 
 

As informações sobre o consumo alimentar foram interpretadas conforme 

Avaliação de Marcadores de Consumo Alimentar na Atenção Básica (BRASIL, 

2015). (APÊNDICE I). Com os dados sócio demográficos, antropométricos e de 

saúde foi feita análise descritiva, utilizando-se o programa WHO Anthro® e WHO 

AnthroPlus®. As variáveis antropométricas serão apresentadas e agrupadas de 

acordo com sexo e grupo etário.  

 
APÊNDICE I 

  Classificação 

Identificação do 
Entrevistado 

Nome, endereço, telefone, nata 
de nascimento, sexo e cor. 

Qualitativo 

Identificação de saúde Existência de doenças, 
frequência de evacuação e 

tendência dos pais a ganho de 
peso. 

Qualitativo 

Identificação socioeconômica 
dos pais 

Preenchimento dos 
pesquisadores 

Qualitativo/ 
Quantitativo 
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Antropometria Preenchimento dos pesquisadores Quantitativo 

Fonte: Tabela de elaboração própria segundo os parâmetros do Marcador de Consumo Na 
Atenção Básica 

 

Foram aceitos como voluntárias de pesquisa crianças de todas as 

etnias/raças, classes e grupos sociais.  

O critério de inclusão estabelecido é que a criança seja matriculada na 

instituição de ensino supracitada e que esteja dentro da faixa etária de 2 anos a 

5 anos e 11 meses e 29 dias.  

O critério de exclusão estabelecido é de crianças que estejam fora da faixa 

etária estabelecida, que não formam autorizadas pelos pais e/ou responsáveis 

ou que não concordaram em participar. 

O projeto de pesquisa envolvendo Seres Humanos foi aprovado pelo CEP 

(Comitê de Ética em Pesquisa) da Faculdade MULTIVIX - CAAE: 

04236918.4.0000.5066 – Número do Parecer: 3.231.171. 

RESULTADOS  

Foram avaliadas antropometricamente 68 crianças em idade pré-escolar, 

sendo 42 dos 68 indivíduos do sexo feminino e 26 do sexo masculino. 

Para a avaliação do estado nutricional das crianças, elas foram divididas 

em dois grupos segundo os parâmetros da OMS: de 0 a 5 anos e de 5 anos a 10 

anos, nos dois momentos de avaliação, pré-intervenção (Tabela 2 e 3) e pós 

intervenção (Tabela 4 e 5). 

 

Tabela 2: Primeira avaliação Antropométrica de crianças de 2 a 5 anos completos segundo os 
parâmetros da OMS 

 
Estatura por Idade 

Meninas (30) Meninos (15) 

Muito baixa para a idade 3,3% (1) Muito baixa para a idade 0 

Baixa estatura para a Idade 0 Baixa estatura para a Idade 0 

Estatura Adequada 96,6% (29) Estatura Adequada 100% (15) 

Peso por Idade 

Muito baixo peso para a idade 0 Muito baixo peso para a idade 0 

Baixo peso para a idade 0 Baixo peso para a idade 0 
Peso Adequado 83,3% (25) Peso Adequado 93,3% (14) 

Peso elevado para a idade 16,6% (5) Peso elevado para a idade 6,6% (1) 

Peso por estatura 

Magreza acentuada 0 Magreza acentuada 0 

Magreza 0 Magreza 0 
Eutrofia 70% (21) Eutrofia 66,6% (10) 
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Risco de sobrepeso 10% (3) Risco de sobrepeso 26,6% (4) 
Sobrepeso 13,3% (4) Sobrepeso 6,6% (1) 
Obesidade 6,6% (2) Obesidade 0 

IMC por idade 

Magreza acentuada 0 Magreza acentuada 0 
Magreza 0 Magreza 0 
Eutrofia 70% (21) Eutrofia 66,6% (10) 

Risco de sobrepeso 10% (3) Risco de sobrepeso 26,6% (4) 
Sobrepeso 13,3% (4) Sobrepeso 6,6% (1) 
Obesidade 6,6% (2) Obesidade 0 

        Fonte:  Tabela de elaboração própria segundo os parâmetros da WHO (2006) 
 

Para as crianças de 5 anos até 5 anos e 11 meses e 29 dias foram 

utilizados os parâmetros da OMS de avaliação antropométrica de 5 a 10 anos 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Primeira avaliação Antropométrica de crianças de 5 a 5 anos e 11 meses e 29 dias 
segundo os parâmetros da OMS 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria segundo os parâmetros da WHO (2007) 
 

Em crianças maiores de 5 anos não há parâmetros de referência da OMS 

(2007) para avaliar Peso por Estatura. 

Estatura por Idade 

Meninas (12) Meninos (11) 

Muito baixa para a 
idade 

8,33% (1) Muito baixa para a 
idade 

0 

Baixa estatura para a 
Idade 

0 Baixa estatura para a 
Idade 

0 

Estatura Adequada 91,66% (11) Estatura Adequada 100% (11) 

Peso por Idade 

Muito baixo peso 
para a idade 

0 Muito baixo peso para 
a idade 

0 

Baixo peso para a 
idade 

0 Baixo peso para a 
idade 

0 

Peso Adequado 91,66% (11) Peso Adequado 81,81% (9) 

Peso elevado para a 
idade 

8,33% (1) Peso elevado para a 
idade 

18,18% (2) 

IMC por idade 

Magreza acentuada 8,33% (1) Magreza acentuada 0 

Magreza 0 Magreza 0 

Eutrofia 66,66% (8) Eutrofia 63,63% (7) 

Sobrepeso 8,33% (1) Sobrepeso 27,27% (3) 

Obesidade 16,66 (2) Obesidade 0 

Obesidade Grave 0 Obesidade Grave 9,09% (1) 
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A proposta de intervenção realizada foi uma série de atividades com 

cunho pedagógico e lúdico de educação alimentar e nutricional. Dentre as ações 

de atividades desenvolvidas, a temática predominante das atividades foi o 

ensinamento sobre a importância de ter uma alimentação saudável e seu 

benefício para o funcionamento orgânico. 

Algumas das atividades ministradas serviram de diagnóstico nutricional 

dos pré-escolares acerca da percepção do que se pode comer sempre 

(alimentos saudáveis) e o que não se pode comer sempre (alimentos ultra 

processados, açucarados e ricos em aditivos alimentares, frituras e 

industrializados). Essa atividade serviu de guia para a realização das outras 

atividades, em que se percebeu que as crianças do grupo não tinham noção do 

que é uma alimentação equilibrada e a importância desse hábito. 

A segunda etapa das avaliações nutricionais (Tabela 4 e 5) foi realizada 

pós-intervenção em ações de EAN. 

 
Tabela 4: Segunda avaliação Antropométrica de crianças de 2 a 5 anos completos segundo os 

parâmetros da OMS 

Estatura por Idade 

Meninas (30) Meninos (15) 

Muito baixa para a 
idade 0 

Muito baixa para a 
idade 

0 

Baixa estatura para a 
Idade 

 
0 

Baixa estatura para a 
Idade 

0 

Estatura Adequada 100% (30) Estatura Adequada 100% (15) 

Peso por Idade 

Muito baixo peso 
para a idade 

0 Muito baixo peso para a 
idade 

0 

Baixo peso para a 
idade 

0 Baixo peso para a idade 0 

Peso Adequado 86,6% (26) Peso Adequado 93,3% (14) 

Peso elevado para a 
idade 

13,3% (4) Peso elevado para a 
idade 

6,6% (1) 

Peso por estatura 

Magreza acentuada 0 Magreza acentuada 0 

Magreza 0 Magreza 0 

Eutrofia 76,6% (23) Eutrofia 73,3% (11) 

Risco de sobrepeso 10% (3) Risco de sobrepeso 20% (3) 

Sobrepeso 10% (3) Sobrepeso 6,6% (1) 

Obesidade 3,3% (1) Obesidade 0 
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Fonte:  Tabela de elaboração própria segundo os parâmetros da WHO (2006) 

 

Para a avaliação das crianças de 5 anos até 5 anos (Quadro 5), 11 meses 

e 29 dias seguiu-se os parâmetros da OMS (2007) que não incluem a avaliação 

de Peso por Estatura. 

 
Tabela 5: Segunda avaliação Antropométrica de crianças de 5 a 5 anos e 11 meses e 29 dias 

segundo os parâmetros da OMS 

 

Fonte: Tabela de elaboração próprio segundo os parâmetros da WHO (2007) 
 

IMC por idade 

Magreza acentuada 0 Magreza acentuada 0 

Magreza 0 Magreza 0 

Eutrofia 73,4% (22) Eutrofia 73,3% (11) 

Risco de sobrepeso 10% (3) Risco de sobrepeso 10% (3) 

Sobrepeso 13,3% (4) Sobrepeso 6,6% (1) 

Obesidade 3,3% (1) Obesidade 0 

Estatura por Idade 

Meninas (12) Meninos (11) 

Muito baixa para a 
idade 

8,33% (1) Muito baixa para a 
idade 

0 

Baixa estatura para a 
Idade 

0 Baixa estatura para a 
Idade 

0 

Estatura Adequada 91,66% (11) Estatura Adequada 100% (11) 

Peso por Idade 

Muito baixo peso 
para a idade 

0 Muito baixo peso para 
a idade 

0 

Baixo peso para a 
idade 

0 Baixo peso para a 
idade 

0 

Peso Adequado 91,66% (11) Peso Adequado 81,81% (9) 

Peso elevado para a 
idade 

8,33% (1) Peso elevado para a 
idade 

18,18% (2) 

IMC por idade 

Magreza acentuada 0 Magreza acentuada 9,09% (1) 

Magreza 0 Magreza 0 

Eutrofia 75% (9) Eutrofia 81,81% (9) 

Sobrepeso 8,33% (1) Sobrepeso 9,09% (1) 

Obesidade 16,66% (2) Obesidade 0 

Obesidade Grave 0 Obesidade Grave 9,09% (1) 
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Quanto a avaliação do marcador de consumo alimentar (Tabela 6) do 

SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), que corresponde ao 

Apêndice II, responderam ao indicador alimentar 56 pais sobre seus respectivos 

filhos, sendo que 12 se recusaram a responder. Na avaliação, observou-se que: 

 

Tabela 6: Avaliação do Marcador de consumo alimentar do SISVAN (Apêndice II) 

 
Marcador de consumo alimentar 

1.A criança tem 
costume de realizar as 
refeições assistindo TV, 

mexendo no 
computador e/ou 

celular?  

Sim Não Não sabe 

64,28% 35,1% 0 

2.Quantas refeições a 
criança faz ao longo do 

dia? 

Café da 
manhã 

Lanche 
da manhã 

Almoço Lanche 
da tarde 

Jantar Ceia 

89,28% 42,85% 94,64% 94,64% 94,64  35,71% 

Ontem a criança consumiu: 

3. Feijão: Sim Não Não sabe 

91,07% 8,92% 0 

4. Frutas frescas não 
considere suco de 

frutas): 
 

Sim Não Não sabe 

76,78% 17,85% 5,35% 

5. Verduras e/ou 
legumes (não considere 
batata, mandioca, aipim, 

macaxeira, cará e 
inhame): 

 

Sim Não Não sabe 

64,28% 28,57% 7,15% 

6. Hambúrguer e/ou 
embutidos (presunto, 
mortadela, salame, 
linguiça, salsicha): 

 

Sim Não Não sabe 

44,64% 50% 5,35% 

7. Bebidas adoçadas 
(refrigerantes, suco de 
caixinha, suco em pó, 

água de coco em 
caixinha, xaropes de 

guaraná/groselha, suco 
de fruta com adição de 

açúcar): 
 

Sim 
 

Não Não sabe 

71,42% 21,42% 7,14% 

8. Macarrão 
instantâneo, salgadinho 
de pacote ou biscoitos 

salgados: 

Sim Não Não sabe 

53,57% 41,07%  5,35% 
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9. Biscoito recheado, 
doces ou guloseimas 

(balas, pirulitos, chiclete, 
caramelo, gelatina): 

Sim 
58,92% 

Não 
 

37,5% 

Não sabe 
3,57% 

Fonte:  Tabela de elaboração própria segundo os parâmetros do Marcador de Consumo 
Alimentar do SISVAN 

 

O marcador de Consumo Alimentar do SISVAN proporcionou 

conhecimento, como uma espécie de recordatório alimentar de 24 horas do 

hábito de consumo alimentar das crianças avaliadas. 

Grande parte deste público (64,28%) realiza refeições assistindo a algo, 

seja ele televisão ou celular, o que pode ser prejudicial na percepção alimentar 

da criança, fazendo com que o momento da alimentação seja somente um ato 

involuntário e mecânico. 

Duas das seis refeições ingeridas ao longo do dia são realizadas na 

escola, sendo elas, lanche da tarde e jantar. Tais refeições são preparadas de 

acordo com um cardápio estabelecido por um Nutricionista da Prefeitura do 

Município de Vitória, Espírito Santo. Fora essas refeições, os pais relataram por 

meio do preenchimento do marcador alimentar que é alto o consumo de 

alimentos ultra processados pelas crianças, dentre elas destaca-se o uso 

exacerbado de bebidas açucaradas (71,42%).  

A junção da alta do sedentarismo infantil com a má qualidade da ingesta 

alimentar dos pré-escolares faz com que se potencialize as chances de 

ocorrência de síndromes metabólicas, obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis entre as crianças, como diabetes mellitus e hipertensão arterial.  

CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que a avaliação nutricional no Centro Municipal de Educação 

Infantil entre os pré-escolares possibilitou o conhecimento de distúrbios 

nutricionais dentro do ambiente escolar. Casos pontuais como sobrepeso, 

obesidade e subpeso poderão ser de conhecimento dos pais e da comunidade 

escolar a fim de trabalhar multidisciplinarmente a importância de hábitos 

alimentares saudáveis entre as crianças. Entende-se que o processo de 

Educação Alimentar e Nutricional deve ser contínuo dentro do ambiente escolar, 

visto que é uma pauta tão importante de aprendizagem quanto a de matérias 
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obrigatórias. Também se faz necessário ações de atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional principalmente com os pais e/ou responsáveis pelas 

crianças, uma vez que estes são os autores das preparações alimentares em 

casa e são reprodutores do hábito alimentar que será construído a essas 

crianças. Família e crianças quando bem orientados nutricionalmente há a 

possibilidade de reversão dos distúrbios nutricionais identificados e da 

manutenção da saúde física. 
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