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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva analisar o crescimento infantil alcançado em escolares de populações específicas 

de Instituições Solidárias de Maringá, no Paraná, e identificar fatores psicossociais como vínculo familiar, 

renda familiar e frequência escolar, e avaliar sua relação com o crescimento infantil, epidemiologia de 

desnutrição e obesidade, e a necessidade de vigilância nutricional nas crianças da coorte. O estudo será 

descritivo, transversal, analítico e quantitativo.  A amostra será obtida a partir dos dados coletados sobre peso 

e estatura, e informações de caráter psicossocial. A população alvo serão escolares de 6 a 10 anos de idade, 

de Instituições Filantrópicas da cidade de Maringá, no Paraná, Brasil. Os dados antropométricos serão 

tabulados e analisados por meio do Escore-z. Serão utilizadas as seguintes relações: peso por estatura (P/E), 

peso por idade (P/I), estatura por idade (E/I), além do Índice de Massa Corpórea (IMC) por idade em percentis 

e escores z. Espera-se que com este estudo verificar a correlação entre os fatores psicossociais e o 

crescimento alcançado em escolares, e auxiliar em uma melhor compreensão sobre o âmbito do crescimento 

infantil e suas particularidades. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A desnutrição resulta em atraso de crescimento físico e desenvolvimento 
neuropsicomotor, e provoca maior vulnerabilidade a diversas comorbidades e, 
consequentemente, maior risco de internação hospitalar (VAN DOMMELEN et al., 2014). 
Apesar da desnutrição continuar sendo um dos problemas de saúde pública que mais 
acometem a população infantil, nas últimas décadas verifica-se o processo de transição 
nutricional, pelas modificações do hábito alimentar associadas a alterações demográficas, 
socioeconômicas e epidemiológicas, que tem sido apontado como fator fundamental para 
aumento do número de casos de sobrepeso e obesidade (STOVITZ et al., 2008).  

Em território brasileiro, nos últimos anos, enquanto houve uma queda na ocorrência da 
desnutrição em determinados subgrupos e regiões, ocorreu o aumento de sobrepeso e 
obesidade na população, e isso vem se destacando e se tornando um importante problema 
de saúde pública (ZUCCO; KOGLIN, 2018). Pesquisas nacionais demonstraram uma 
tendência crescente de prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças dos 5 aos 9 
anos de idade (WARKENTIN et al., 2018). Estudo na cidade de Maringá, no Paraná, Brasil, 
conclui que apesar da maioria dos escolares terem apresentado peso e estatura adequada 
para a idade segundo os índices IMC (Índice de massa corporal)/I (idade) e 
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E(estatura)/I(idade), a prevalência de excesso de peso e obesidade teve percentual 
bastante elevado em ambos os sexos (SOUZA; BENNEMANN, 2011).  

A obesidade pediátrica é um importante fator de risco para a obesidade adulta, desde a 
infância, o IMC é uma medida precisa para prever o excesso de peso na vida adulta 
(STOVITZ et al., 2010). O aumento do ganho de peso durante os primeiros 2 anos de vida, 
associado ao alto consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados, foi associado a um 
maior IMC na idade adulta (YANG; HUFFMAN, 2012). Disparidades na prevalência da 
obesidade também são aparentes ao longo das linhas socioeconômicas. A prevalência de 
obesidade é mais alta na faixa de renda mais baixa, enquanto os maiores níveis de renda 
têm a menor prevalência de obesidade (WHITLOCK; O’CONNOR, 2010).  

A dieta materna tem grande influência na saúde física da criança, por exemplo a 
ingestão dietética pré-natal deficiente de energia, proteína e micronutrientes mostrou-se 
associada ao aumento do risco de obesidade adulta na prole, bem como a ausência da 
amamentação e da introdução oportuna de alimentos complementares (YANG; HUFFMAN, 
2012). Outrossim, pesos de nascimento de 2500g a 3999 g, foram associados com maior 
IMC adulto, geralmente associados com maior massa livre de gordura e menor massa 
gorda em comparação com baixo peso ao nascer (<2500 g) (WARKENTIN., et al 2018).  

Ao subestimar déficits e excessos nutricionais, crianças são privadas de um 
acompanhamento mais adequado, podendo resultar na continuidade e agravamento dos 
distúrbios. Em contrapartida, superestimar desvios no crescimento pode implicar em 
intervenção precoce e desnecessária em crianças saudáveis, com consequente sobrecarga 
nos sistemas de saúde e má utilização dos recursos de programas assistenciais (BAGNI; 
LUIZ; VEIGA, 2012). Logo, deve ser analisado o perfil psicossocial das crianças e de seus 
responsáveis, que muitas vezes se correlaciona com o perfil de desenvolvimento da criança 
e o crescimento alcançado. A carência psicossocial, ou seja, o fraco vínculo mãe/filho, 
aspectos da dinâmica alimentar como a desorganização externa e falta de interesse durante 
o preparo de alimentos pelos responsáveis, personalidade materna inconstante, condições 
precárias de higiene, baixo nível de escolaridade, baixas condições sanitárias, 
desemprego, baixa renda familiar, idade materna, instabilidade familiar e saúde mental 
deficitária dos pais são alguns dos elementos sociais encontrados em grupos mais 
vulneráveis à desnutrição (CAMPOS; NASCIMENTO; GRAZINI, 1995), Estariam estes 
relacionados da mesma forma com a obesidade infantil?  

O estado nutricional infantil é um indicador de saúde global; desse modo, monitorar o 
crescimento e o ganho ponderal permite detectar possíveis agravos à saúde e riscos 
nutricionais (PIMENTA., et al 2018). Considerando a importância da vigilância nutricional e 
a necessidade de atenção integral a saúde infantil, o objetivo deste estudo é determinar a 
epidemiologia da desnutrição e obesidade de populações pediátricas específicas de 
Maringá, no Paraná; bem como identificar o estado nutricional e perfil psicossocial e 
correlaciona-los com o crescimento infantil alcançado nessa população. Diante da transição 
nutricional, crianças e jovens deparam-se com o risco nutricional, a obesidade e o 
sobrepeso. Logo, estudos referentes a aspectos biopsicossociais que investiguem a 
relação desses com o estado de nutrição da população infantil podem contribuir para o 
delineamento de intervenções que promovam o adequado crescimento nessas populações, 
que muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, econômica e alimentar. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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O presente estudo será descritivo, analítico, quantitativo e transversal. Este projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos (Parecer 3.467.537). 
Foram obtidos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos responsáveis. A 
população alvo serão escolares de 6 a 10 anos de idade de Instituições Solidárias da cidade 
de Maringá, no Paraná, Brasil. Para avaliação do peso será utilizada uma balança digital 
da marca CADENCE® Modelo Bal150 e os escolares serão pesados conforme normas do 
Ministério da Saúde. Será aferida a estatura utilizando estadiômetro da marca WISO®. 

O instrumento desenvolvido para coleta de dados antropométricos (Adaptado de Victora 
et al. (2006)), permite avaliar as seguintes variáveis: idade em meses; data de nascimento; 
sexo; peso e estatura de nascimento. Já o perfil psicossocial, será avaliado a partir de 
instrumento (Adaptado de Nobrega (2005)) aplicado aos responsáveis das crianças, que 
abrange o vínculo mãe-filho e perfil psicológico.  

O perfil social será avaliado por dados deste questionário referentes a: renda familiar 
total e quantidade de pessoas que habitam a moradia. Dados referentes a renda média e 
condição social/econômica da região pesquisada, serão obtidos pelo sistema do CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social). Não serão inclusos dados por aleatoriedade, 
isto é, obtidos fora das instituições solidárias ou que não abrangem os critérios de inclusão.  

Os critérios de inclusão são: crianças de 6 a 10 anos, com o TCLE dos responsáveis 
assinado. Caso algum participante não possa participar no dia da coleta de dados ou não 
tenha enviado previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos 
responsáveis, em outro dia de coleta, se preencherem os critérios de inclusão, poderão 
participar. Serão avaliados os seguintes índices: peso por estatura (P/E), peso por idade 
(P/I), estatura por idade (E/I). Além do IMC por idade e Percentis preconizados pela OMS.  

Estes serão tabulados e analisados por meio do Escore-z, tabulados em planilhas de 
Excel, classificando o estado nutricional em peso para idade, peso para a altura e estatura 
para idade e IMC em escore Z, utilizando o Programa ANTHRO e comparando-os ao 
referencial estabelecido pela OMS (curvas de crescimento de 2006). Dados dos 
questionários de variáveis psicossociais também serão tabulados. Posteriormente os 
bancos de dados receberão tratamento estatístico estabelecendo-se frequências, médias 
e medianas, desvio padrão e intervalo de confiança das variáveis, bem como, será 
analisado a correlação entre as variáveis estudadas, utilizando o Programa GrafPad Prim. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Identificar a relação entre os fatores psicossociais e econômico avaliados com o 
crescimento alcançado em escolares e, com efeito, promover uma melhor compreensão do 
desenvolvimento infantil e suas particularidades. Constatar a necessidade de 
acompanhamento profissional, a partir da observação de deficiências acerca da nutrição 
infantil. Contribuir com embasamentos que fomentem políticas públicas que visam 
aplicações inovadoras acerca da alimentação infantil em Instituições filantrópicas e 
governamentais. E por fim, incentivar a promoção da saúde infantil mediada pela mudança 
no padrão e comportamentos das famílias, através de uma atenção integral. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A relevância desse estudo, ao verificar a relação do vínculo familiar e ambiental em que 
as crianças se encontram com o seu crescimento alcançado, será a possiblidade de 
contribuir com conhecimento que promova a conscientização dos profissionais da saúde 
sobre a importância de estratégias de atenção ao desenvolvimento da saúde infantil. Além 
disso, adequar a alimentação proposta às crianças no ambiente das instituições, local onde 
parte das crianças passa grande parte de sua infância e estimular intervenções no espaço 
familiar sobre o tema, que refletirão em hábitos de vida saudáveis para toda a família. 
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