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RESUMO 

 

LOPES, A.F. Evolução do estado nutricional de crianças na idade pré-escolar. 2018. 

Tese (Doutorado). Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018.  

INTRODUÇÄO – A alta prevalência de crianças com peso acima da normalidade é tida 

atualmente como um dos maiores problemas de saúde pública, por se tratar de uma 

condição de origem multifatorial e pelas suas complexas implicações imediatas na saúde 

biopsicossocial, tanto na infância quando na vida adulta. Admite-se que o monitoramento 

do crescimento através da antropometria permita que se detecte de forma precoce agravos 

à saúde e situações de risco nutricional, como o excesso de peso e a obesidade. Nesse 

sentido, observar a evolução do estado nutricional de crianças com excesso de peso bem 

como identificar os novos casos e os possíveis indicadores antropométricos que se 

relacionam com essa condição podem ser ferramentas úteis para os cuidados de saúde da 

população. OBJETIVOS - Analisar o estado nutricional e sua evolução em crianças que 

frequentam pré-escolas municipais da cidade de Taubaté, em dois momentos, com 

intervalo de dois anos: 2014 e 2016. MÉTODOS - Estudo observacional analítico, de 

coorte, com uma amostra de pré-escolares na cidade de Taubaté, interior do Estado de 

São Paulo – Brasil. Foi realizada, em 2016, a reavaliação do estado nutricional das 351 

crianças frequentadoras de creches municipais. Comparou-se a frequência de excesso de 

peso (EP – escore z de índice de massa corpórea >1) nos dois momentos e analisou-se a 

relação entre o estado nutricional dos pré-escolares posterior e seu estado nutricional e 

estatura prévios, assim como com os demais parâmetros antropométricos coletados: área 

muscular e área gorda do braço e circunferência da cintura. RESULTADOS - Os valores 

médios de escore z de estatura (zE), de peso (zP) e de índice de massa corpórea (zIMC) 

em 2014 foram, respectivamente, -0,07; 0,37 e 0,58 e em 2016: 0,09; 0,43 e 0,57. A 

proporção de crianças com EP foi de 31,05% (2014) e 31,06% (2016). O risco relativo de 

crianças com EP em 2014 apresentarem sobrepeso ou obesidade em 2016 foi de 1,96 (p: 

0,0473). A correlação foi positiva (r: 0,2761; p<0,0001), entre a diferença de zE e a 

diferença de zIMC nos dois anos. O zIMC em 2014 analisado em tercil não apresentou 

correlação (p: 0,1309) com o ganho em estatura nos dois anos. A área muscular e a área 

gorda do braço apresentaram associação significante com o zIMC tanto em 2014 (0,46 e 
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0,48) quanto em 2016 (0,68 e 0,76), respectivamente. A circunferência da cintura 

apresentou correlação (r=0,5307) estatisticamente significante (p<0,0001) com a estatura 

que as crianças apresentaram em 2016. CONCLUSÕES - A frequência de crianças com 

EP se manteve estável nos dois anos. Crianças no terceiro ano de vida com EP têm um 

risco duas vezes maior de apresentar sobrepeso ou obesidade até os 5 anos de idade e 

maior estatura nessa idade se associa a alterações da composição corporal que podem 

resultar em maior IMC, maior circunferência da cintura, maior massa magra e um 

aumento proporcionalmente maior de massa gorda.  

 

DESCRITORES – avaliação nutricional, antropometria, estudos de coorte, obesidade, 

pré-escolar, crescimento. 
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ABSTRACT 

 

LOPES, A.F. Evolution of the nutritional status of pre-school children. 2018. Thesis- 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Portuguese.   

INTRODUCTION - The high prevalence of overweight children is currently considered 

to be one of the major public health problems because it is a multifactorial condition of 

origin and due to its complex immediate implications in biopsychosocial health, both in 

childhood and in adult life. Monitoring of growth through anthropometry allows early 

detection of health problems and nutritional risk situations, such as overweight and 

obesity. In this sense, observing the evolution of the nutritional status of overweight 

children as well as identifying the new cases and the possible anthropometric indicators 

that relate to this condition can be useful tools for the health care of the population. 

OBJECTIVES - To analyze nutritional status and its evolution in children attending 

municipal pre-schools in the city of Taubaté, in two moments, with a two-year interval: 

2014 and 2016. METHODS - An analytical, cohort observational study with a sample of 

preschool children in the city of Taubaté, interior of the State of São Paulo - Brazil. A 

reassessment of the nutritional status of the 351 children attending day-care centers was 

carried out in 2016. The frequency of overweight (OW - z score of body mass index> 1) 

was compared at both moments and the relationship between the nutritional status of the 

pre-schoolers and their previous nutritional status and height was analyzed, as well as the 

other anthropometric parameters collected: muscular area and fat area of the arm and 

waist circumference. RESULTS - Mean values of height z score (zH), weight (zW) and 

body mass index (zBMI) in 2014 were, respectively, -0.07; 0.37 and 0.58 and in 2016: 

0.09; 0.43 and 0.57. The proportion of children with OW was 31.05% (2014) and 31.06% 

(2016). The relative risk of children with OW in 2014 being obese in 2016 was 1.96 (p: 

0.0473). The correlation was positive (r: 0.2761, p <0.0001) between the zH difference 

and the zBMI difference in the two years. The zBMI in 2014 analyzed in tertile showed 

no correlation (p: 0.1309) with the gain in stature in the two years. Muscle area and fat 

area of the arm had a significant association with zBMI in 2014 (0.46 and 0.48) and in 

2016 (0.68 and 0.76), respectively. Waist circumference had a statistically significant 

correlation (r = 0.5307) (p <0.0001) with the height presented by children in 2016. 

CONCLUSIONS - The frequency of children with OW remained stable for two years. 



Children in the third year of life with OW are twice as likely to be obese by age 5 and 

greater stature at this age is associated with changes in body composition that may result 

in higher BMI, greater waist circumference, higher lean mass and a proportionally greater 

increase in fat mass. 

KEY WORDS – nutrition assessment, anthropometry, cohort studies, obesity, preschool, 

growth. 
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1 INTRODUÇÃO

1.1 TRANSIÇÃO NUTRICIONAL - EPIDEMIOLOGIA 

A população mundial vivencia um processo importante de transição nutricional com 

a redução da prevalência de desnutrição e o aumento do número de indivíduos com 

excesso de peso ou obesidade. Essa transição é reflexo de progressivas e constantes 

mudanças de origem econômica, nutricional e epidemiológica que refletem de forma 

direta e indireta no modo de vida da população e consequentemente no seu estado 

nutricional1.   

Apesar de ser positiva a redução da desnutrição entre a população, observa-se que o 

aumento do número de pessoas com excesso de peso está ocorrendo rapidamente sendo 

considerado hoje uma pandemia2. O processo de transição nutricional é mais evidente 

entre a população adulta, porém têm se observado, desde os anos 90, importante aumento 

de sobrepeso e obesidade entre crianças3 sendo atualmente considerado pela Organização 

Mundial da Saúde um dos desafios mais graves de saúde pública no século 21 devido às 

estatísticas alarmantes e por ser uma condição que propicia o desenvolvimento de doenças 

crônicas e outras morbidades4.  

O Brasil segue essa tendência de transição nutricional e apresenta prevalência 

importante de obesidade inclusive entre a população infantil5. Uma pesquisa populacional 

finalizada em 2009 observou que 16,6% e 11,8% dos meninos e meninas, 

respectivamente, com idade entre 5 e 9 anos apresentava diagnóstico nutricional de 

obesidade, valores significantemente maiores do que o observado no ano de 1989, em que 

apenas 4,1 e 2,4% dos meninos e meninas tinham esse diagnóstico. Prevalências ainda 

maiores foram encontradas nessa mesma faixa etária para a população da região sudeste 
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em que 20,6% dos meninos e 13,6% das meninas apresentavam peso acima do esperado 

para a idade6. Entre as crianças menores de 5 anos a prevalência de excesso de peso já se 

apresentava elevada no ano de 1996 (7,2%) e assim se manteve após 10 anos (7,3%)7. 

 

1.2 FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DO EXCESSO DE 

PESO NA INFÂNCIA 

 

A prevalência de excesso de peso em crianças é reflexo de um conjunto de mudanças 

como a urbanização, aumento da renda, aumento da variedade de produtos alimentícios e 

alimentos assim como maior facilidade de acesso, disponibilidade de fast foods, aumento 

do transporte motorizado, visualização de televisão e jogos que, direta ou indiretamente, 

levaram a um aumento no consumo de alimentos não saudáveis e a níveis mais baixos de 

atividade física, cenário esse que demanda uma adaptação quanto às abordagens 

educativas em relação à saúde com enfoque para a infância8.  

O excesso de peso é um agravo multifatorial, no entanto a alimentação é tida como o 

principal fator ambiental, seguido do nível de atividade física, dentre os que favorecem o 

balanço energético positivo e consequentemente o aumento do peso corporal9, 

considerando uma maneira macroscópica e simplificada de identificar os complexos 

fatores ambientais que influenciam no desenvolvimento da obesidade10.   

A população brasileira vivenciou nas últimas décadas mudanças com o aumento da 

renda e melhoria no acesso à saúde e educação, que influenciaram os hábitos de vida e 

colaboraram com a inserção da população no processo de transição nutricional11.  

Não diferente de diversos outros países no mundo no Brasil também houve um 

processo de mudança dos hábitos alimentares até o que é denominado hoje a dieta 

ocidental, caracterizada pela alta ingestão de carboidratos refinados, açúcares 

adicionados, gorduras e alimentos de origem animal2. 



19 
 

Vem ocorrendo aumento da variedade de alimentos e bebidas com alta palatabilidade, 

custo acessível e, em geral, pré-preparados ou prontos para o consumo9 além de 

frequentemente apresentados em porções maiores do que as usuais10. Em decorrência 

disso, as refeições tradicionais, usualmente compostas por alimentos como carne, grãos, 

feijão, leite/laticínios, legumes e frutas, estão sendo substituídas por esse novo padrão de 

consumo, em que prevalecem os alimentos ultraprocessados, são formulados com 

substâncias derivadas ou extraídas de alimentos, com um uso extensivo de aditivos e 

podem ser considerados alimentos com um perfil nutricional obesogênico12,13. 

No Brasil pode-se observar um importante aumento no consumo de alimentos 

ultraprocessados, de 20,3 a 32,1% entre os anos de 1987 até 200914. O consumo alimentar 

dos pais e familiares influencia o consumo dos filhos16 e pode-se observar que entre 

crianças brasileiras já há uma participação importante dos alimentos ultraprocessados na 

dieta e que esse consumo aumenta com a idade em paralelo à diminuição do consumo de 

alimentos in natura ou com baixo grau de processamento16, padrão de consumo esse que 

está se estabelecendo na infância e que, segundo uma revisão recente da literatura, é 

associado positivamente à gordura corporal durante a infância e adolescência17 . 

O consumo desses alimentos na infância é reflexo da busca de praticidade pelos pais, 

que tem importante carga de trabalho e falta de tempo12 e priorizam facilidade no acesso 

e custo, uma vez que esses alimentos possuem preços atrativos ao consumidor. Além do 

consumo alimentar essas mudanças no ritmo de vida refletiram também em como e onde 

esses alimentos estão sendo consumidos, no cenário atual deixou de ser comum uma 

família se sentar à mesa sem distrações e o que se vê com frequência são crianças, desde 

muito cedo, consumindo alimentos em frente à televisão ou outro tipo de tela.  

A refeição em família representa um momento importante de interação e controle e a 

presença de pelo menos um dos pais durante a refeição está associada a um menor risco 
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de consumo deficiente de alimentos saudáveis18, evidenciado a importância da estrutura 

familiar e das rotinas em relação à alimentação nos hábitos das crianças desde o 

nascimento.  

Nesse contexto considera-se o efeito protetor do aleitamento materno contra o 

desenvolvimento do excesso de peso e também que fatores relacionados ao momento e 

tipo de alimento oferecido na introdução da alimentação complementar também 

interferem no desenvolvimento dessa condição18.  

A questão da exposição de crianças desde muito cedo à telas traz à tona dois outros 

aspectos importantes sobre o desenvolvimento do excesso de peso na infância. Uma é a 

discussão acerca do papel da mídia, que pode influenciar o consumo alimentar de crianças 

via televisão, computadores e telefones celulares. É fato que estratégias agressivas de 

marketing de alimentos influenciam a escolha alimentar, principalmente no público 

infantil, contribuindo para o aumento do consumo de alimentos não saudáveis2,15. 

Ainda, destaca-se que o aumento expressivo da exposição de crianças às telas tem 

relação com a redução da atividade física, considerado o segundo fator ambiental mais 

importante que se relaciona ao aumento da prevalência de excesso de peso na infância9. 

Há uma associação positiva entre o tempo de exposição a televisão e computadores/telas 

e a quantidade de gordura corporal em crianças19. 

Há ainda, na complexa identificação dos determinantes de obesidade infantil, 

investigações sobre o peso ao nascer, programação metabólica e a influência da genética 

nas preferências alimentares e no apetite como também no metabolismo e gasto 

energético que possa predispor uma criança ao desenvolvimento do excesso de peso15,19, 

fatores esses difíceis de modificar a partir de algum tipo de política de prevenção do 

desenvolvimento de excesso de peso na infância.  
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1.3 EXCESSO DE PESO NA INFÂNCIA NO CONTEXTO DA SAÚDE 

PÚBLICA 

 

A alta prevalência de crianças com peso acima da normalidade é tida atualmente 

como um dos grandes problemas de saúde pública. O excesso de peso ou obesidade na 

infância tem implicações imediatas na saúde física e mental e ambos são os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes e morte 

inclusive em adultos8. 

Frente ao exposto é responsabilidade da sociedade junto aos órgãos públicos a 

realização de ações para o enfrentamento da atual situação epidemiológica dos países. 

Estratégias que busquem otimizar a nutrição materna e na infância, considerando a 

amplitude dos fatores envolvidos nessa otimização, são elementos-chaves altamente 

relevantes para a prevenção do desenvolvimento de novos casos de excesso de peso 

infantil e para o tratamento dos casos emergentes20.  

A fim de intervir nesse cenário atual e nas tendências preocupantes em relação ao 

excesso de peso infantil destacadas pela Organização Mundial da Saúde20 têm sido 

desenvolvidas no Brasil ações no âmbito interdisciplinar e intersetorial através das 

políticas de saúde, que requerem ações concretas acerca dos determinantes sociais e 

atuação firme sobre os fatores que têm influência no desenvolvimento dessa condição já 

na infância21.   

Garantir o estado nutricional saudável de um indivíduo envolve, dentre diversos 

aspectos inter-relacionados, acesso adequado à alimentação e nutrição21. Nesse sentido a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, desde a sua criação em 1999, trouxe à tona 

o início da preocupação com a transição epidemiológica e nutricional e na sua versão 

reformulada, publicada em 2011, propõe, a partir do cenário atual já bem estabelecido, 
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formas de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde em busca da garantia 

da Segurança Alimentar e Nutricional da população11.  

Frente ao cenário preocupante observado foi instituída no mesmo ano o Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis que 

inclui dentre os fatores de risco modificáveis para a prevenção das DCNT a inatividade 

física e alimentação inadequada que culminou na publicação, em 2014, da Estratégia 

Intersetorial para Prevenção e Controle da Obesidade22, instrumento de apoio a estados e 

municípios para a implementação das ações propostas que envolvem disponibilidade e 

acesso a alimentos saudáveis, ações de educação, promoção de modos de vida saudáveis, 

incluindo o incentivo a atividade física, vigilância alimentar e nutricional e orientações 

quanto a atenção integral ao indivíduo que já apresente excesso de peso ou obesidade23.    

Possibilitar a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento na 

infância envolve a articulação de políticas de saúde, sociais e de educação além da 

assistência social e de investimentos econômicos e sociais de forma a envolver 

plenamente trabalhadores, famílias, cuidadores e gestores acerca das responsabilidades 

para a garantia da atenção integral à saúde da criança. Esse é o contexto que introduz os 

eixos temáticos que estruturam a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC), instituída em 2015 e que reúne um conjunto de ações programáticas 

e estratégias para o desenvolvimento da criança, incluindo a prevenção de doenças e 

agravos24. 

Uma vez que os hábitos alimentares estabelecidos nos primeiros anos de vida 

repercutem no estado nutricional da criança, incentivar o consumo alimentar saudável 

desde o nascimento é uma estratégia condizente com o cenário atual de altas prevalências 

de crianças com excesso de peso25. Nesse contexto foi lançada em 2012 a Estratégia 

Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 
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Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - com o objetivo de qualificar 

o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e 

incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças 

menores de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde26.  

Considerando a necessidade de ações intersetoriais têm-se, em paralelo às políticas 

e estratégias já citadas, o Programa Saúde na Escola. O ambiente escolar possui um papel 

importante no desenvolvimento integral de crianças inclusive na promoção de estilos de 

vida saudáveis principalmente no âmbito da saúde pública, uma vez que as escolas 

públicas são frequentadas por um número importante de crianças em idade pré-escolar e 

uma parcela significativa está matriculada no período integral27.  

O Programa propõe uma parceria entre os eixos da saúde e da educação que visa 

realizar construções compartilhadas de saberes acerca da promoção da saúde e prevenção 

de doenças, com enfoque na obesidade, através de atividades conjuntas entre professores, 

educandos, merendeiras, pais entre outros indivíduos atuantes nesse cenário, além de 

funcionários da saúde da atenção básica11.    

Todos os programas e estratégias mencionados destacam a importância da 

vigilância alimentar e nutricional que foi definida como prioridade de pesquisa para a 

gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no campo da Atenção Nutricional 

definidas no "I Encontro Nacional sobre a Agenda Estratégica de Pesquisa em 

Alimentação e Nutrição no SUS”, realizado em 2017. Levantar subsídios para a 

elaboração de protocolos para o manejo da obesidade, independentemente da existência 

de morbidades associadas e identificar estratégias e intervenções efetivas na Atenção 

Básica para prevenção da obesidade na infância foram as prioridades estabelecidas26 com 

as quais, de alguma forma, se coadunam os propósitos de nosso estudo. 
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1.4 ACOMPANHAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS  

 

Para a avaliação do estado nutricional é preconizado pelo Ministério da Saúde o uso 

da antropometria, método baseado na medição das variações físicas e na composição 

corporal de um indivíduo27. Através da aferição e do acompanhamento das variações de 

peso, estatura e das medidas de circunferências e pregas cutâneas têm-se um indicador de 

saúde altamente sensível, de baixo custo e de fácil aquisição. Em se tratando da infância, 

fase caracterizada por importante desenvolvimento, o monitoramento do crescimento 

permite que se detecte de forma precoce agravos à saúde e situações de risco nutricional30, 

como o excesso de peso e a obesidade.     

A partir da análise de parâmetros da antropometria torna-se possível estudar a relação 

entre as variações de tais parâmetros e o desenvolvimento do excesso de peso. 

Investigações têm considerado que diferenças no crescimento e na composição corporal 

durante a infância são fatores determinantes do estado nutricional, ainda na infância e/ou 

posteriormente.   

Um estudo longitudinal de quatro décadas observou que indivíduos que apresentaram 

maior ganho de peso até os três anos de idade eram mais propensos a desenvolver 

obesidade31, semelhantemente, CHOMTHO e colaboradores32 ao investigarem a 

associação entre a evolução do peso corpóreo desde o nascimento com a composição 

corporal aos doze meses de idade concluíram que o rápido ganho de peso pode ser um 

fator de risco para uma maior adiposidade posteriormente.  

Ambos os estudos buscam marcadores genéticos para o desenvolvimento da 

obesidade, sobre esse assunto uma revisão recente da literatura questiona se o rápido 

ganho de peso na infância é a expressão precoce de uma já existente predisposição 

genética para a obesidade ou se, de fato se trata de um fator de risco que contribui para o 

desenvolvimento da obesidade33.  
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Outro parâmetro antropométrico investigado como preditor do desenvolvimento da 

obesidade é a estatura, em que têm se observado associação positiva entre maior 

crescimento em estatura na infância e a prevalência de excesso de peso, em crianças, 

adolescentes e adultos jovens34,35,36.   

Autores sugerem que processos biológicos, nutricionais e genéticos justifiquem essa 

relação entre maior estatura e o desenvolvimento do excesso de peso34,37. STOVITZ e 

colaboradores36,38 ressaltam que crianças com maior estatura em geral não são motivos 

de preocupação de pais e profissionais da saúde, pois espera-se que, com o passar do 

tempo, essa criança reduza o ganho de peso e mantenha o seu padrão de crescimento em 

estatura, fazendo com que o seu estado nutricional se encaixe nos padrões considerados 

de normalidade.   

A partir da aferição do peso e da estatura são calculados os índices antropométricos 

que são então comparados com as curvas de crescimento de referência conforme a idade 

e o sexo da criança30. A classificação a partir desses parâmetros reflete a presença do 

excesso de peso ou da obesidade, mas não permite a avaliação da quantidade de tecido 

adiposo e/ou de massa muscular, ou seja, da composição corporal.  

Assim, a aferição e posterior classificação das circunferências e pregas cutâneas, 

métodos ainda simples, não invasivos e de baixo custo, permitem a estimativa da gordura 

corporal e da massa magra, possibilitando conclusões mais abrangentes sobre as possíveis 

relações entre os parâmetros antropométricos e o desenvolvimento da obesidade.  

Um estudo realizado na Alemanha39 e outro no Brasil40 observaram que o rápido 

ganho de peso não só resultou em maior índice de massa corporal (IMC) mas também em 

maior porcentagem de gordura corporal na infância, fator esse responsável por aumentar 

o risco do desenvolvimento de doenças crônicas. Entretanto, outro estudo brasileiro que 
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encontrou relação entre o ganho de peso e o risco de obesidade, não observou efeitos 

diretos na adiposidade41.  

RALT42 observou haver uma rivalidade entre a massa muscular e o crescimento em 

estatura, evidenciando que pode haver uma relação entre uma maior estatura e presença 

de obesidade entre crianças com menor massa muscular. MACHADO e colaboradores43 

observaram que a área muscular do braço, parâmetro que estima a massa magra, parece 

ser um indicador mais consistente para a avaliação do excesso de peso na infância do que 

somente o uso do IMC, uma vez que esse indicador reflete melhor as alterações 

metabólicas do organismo. 

Em geral os resultados sobre análises de possíveis fatores determinantes da 

obesidade na infância são advindos de estudos observacionais em que se torna difícil o 

controle dos fatores de confusão19. O acompanhamento das trajetórias do estado 

nutricional na infância ao longo do tempo em um estudo de coorte longitudinal, apesar de 

não ser comum em estudos, pode ser importante para identificar diferentes padrões de 

ganho de peso e potenciais oportunidades para prevenção ou intervenção44.   

Considerando que a obesidade vem atingindo a população infantil cada vez mais 

precocemente, poucos são os estudos no Brasil que investigam a evolução do excesso de 

peso e da obesidade em pré-escolares e os aspectos da avaliação antropométrica que têm 

relação com esse desfecho.  

Assim, observar a evolução dos pré-escolares com excesso de peso bem como 

identificar os novos casos e os possíveis indicadores antropométricos que se relacionam 

com o desenvolvimento dessa condição podem ser ferramentas úteis para melhorar os 

cuidados de saúde da população, de forma a reduzir o surgimento de novos casos e 

inclusive a prevalência de crianças com excesso de peso, condição que atualmente é tida 

como um sério problema de saúde pública.  
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar o estado nutricional e sua evolução em crianças que frequentam pré-

escolas municipais, em dois momentos, com intervalo de dois anos: 2014 e 2016.    

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Verificar a evolução da frequência de excesso de peso da amostra de crianças de 

pré-escolas municipais em dois momentos, com intervalo de 2 anos. 

o Analisar a relação entre o estado nutricional dos pré-escolares em 2014 e o estado 

nutricional dois anos depois, em 2016. 

o Avaliar a evolução do estado nutricional dos pré-escolares e sua relação com seu 

crescimento em estatura durante o mesmo período. 

o Analisar a área muscular e a área gorda do braço assim como a circunferência da 

cintura das crianças e sua relação com a evolução do estado nutricional e o 

crescimento estatural.  
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3 MÉTODOS E CASUÍSTICA 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi do tipo observacional analítica, de coorte, em uma amostra de pré-

escolares na cidade de Taubaté (SP).  

 3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

3.2.1 Município de Taubaté 

O município de Taubaté, localizado na mesorregião do Vale do Paraíba, dista 123 

km da cidade de São Paulo, capital do Estado. A população estimada da cidade em 2018 

foi de 301.856 habitantes segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)45 e 

no último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)46, 

em 2010, Taubaté possuía uma população de 278.686 habitantes, dos quais 97,8% viviam 

na zona urbana, 77,2% declaravam-se brancos e 49,1% eram do sexo masculino. Destes, 

6,5% (18.097) eram crianças com idades entre zero e quatro anos de idade e 6,9% 

(18.936) crianças com idades entre cinco e nove anos, dos quais 51,2% e 50,9% eram do 

sexo masculino, respectivamente.  

Ainda segundo o mesmo Censo46, 96,7% da população amostrada de Taubaté 

possuía em seus domicílios abastecimento de água por rede geral, 99,8% coleta de lixo, 

99,1% esgoto canalizado e 99,9% banheiro. Segundo a posse de casa, 71,3% eram 

próprios, 19,4% alugados e 8,7% cedidos. Quanto ao número de pessoas por domicílio, 

48,0% com 2 ou 3 moradores, 32,7% com 4 ou 5 moradores e 9,1% com 6 ou mais 

moradores. Segundo a renda, 7,1% das famílias amostradas recebiam até 1 salário mínimo 

(SM), 16,5% de 1 a 2 SM, 40,1% de 2 a 5 SM, 24,3% de 5 a 10 SM e 2,9% mais de 20 

SM.  
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Outro estimador considerado importante na caracterização socioeconômica de 

uma localidade é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), medida 

composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, 

educação e renda.  Em 2010, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, o IDHM de Taubaté foi de 0,800, alto, ocupando 40ª colocação no 

ranking dos municípios brasileiros, sendo superior ao observado, no mesmo ano, no 

Estado de São Paulo (0,783) e no Brasil, no ano de 2014, que foi de 0,75547.  

Em 2016, na cidade de Taubaté, a taxa bruta de natalidade foi de 13,38 crianças 

por 1000 habitantes, sendo observado um percentual de 8,57% com baixo peso ao nascer, 

10,75% de gestações pré-termo e 65,57% de partos cesáreos, valores superiores ao 

observado no Estado de São Paulo para a proporção de parto cesáreo (58,34%) e inferior 

o percentual de baixo peso (9,11%) e de gestações pré-termo (10,90%)45.  

A mortalidade infantil em 2016 para Taubaté foi de 10,59 óbitos em menores de 

um ano para cada 1000 nascidos vivos, sendo observado redução em relação aos dados 

de 2014 (11,52) e valor inferior ao observado no mesmo ano no Estado de São Paulo 

(10,91). A taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade para Taubaté em 2016 foi 

de 12,10 óbitos para cada 1000 nascidos vivos, sendo esta também menor que o observado 

na mesma cidade no ano de 2010 (12,93) e que a taxa verificada no Estado de São Paulo 

de 12,5845.  

Dados do Ministério da Educação publicados no ano de 2015 mostram que 

Taubaté possuía 70 escolas públicas municipais e 52 escolas privadas de ensino pré-

escolar. No mesmo ano 7.489 crianças estavam matriculadas nas escolas públicas 

municipais e 2.349 crianças nas escolas privadas, evidenciando que a maioria das crianças 

em idade pré-escolar em Taubaté frequentam as escolas públicas municipais48.  
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A realização da presente pesquisa no município de Taubaté foi motivada por esse 

alto percentual de cobertura educacional pública na população infantil, que possibilita o 

acesso a uma amostra heterogênea de crianças de distintas classes socioeconômicas. 

Ainda, destaca-se a questão da viabilidade da pesquisa, uma vez que a Secretaria de 

Educação da Prefeitura de Taubaté, há mais de uma década, mantém uma relação de 

colaboração com as pesquisas realizadas na Faculdade de Saúde Pública/Universidade de 

São Paulo, trabalhando em conjunto para a realização do monitoramento do crescimento 

de pré-escolares e possibilitando a realização de diversas pesquisas no campo da saúde 

pública.  

3.2.2 Centros de Educação Infantil 

A educação infantil no município de Taubaté é dividia em duas fases: a primeira 

denominada creche em que estão inseridas crianças de zero a três anos e que é subdividida 

em turma de Berçário I (de 4 meses a 1 ano e meio de idade), Berçário II (de 1 ano e sete 

meses a 2 anos e cinco meses) e Maternal (de 2 anos e seis meses a 3 anos). A partir de 

então a criança passa para a fase da pré-escola, que é constituída por turmas de Maternal 

II (4 anos) e Jardim (5 anos).    

Para matricular uma criança em um Centro de Educação Infantil (CEI) de Taubaté 

são necessários alguns pré-requisitos, como residir no município, a criança ter idade entre 

4 e 60 meses de idade e a mãe comprovar que possui um emprego, ou que está à procura 

de, no período matutino, vespertino ou integral. Os pré-escolares são matriculados no 

mesmo período de trabalho das mães e sempre na escola com localização mais próxima 

à residência ou ao local de trabalho da mãe, conforme a conveniência da mãe.  

Os alunos matriculados no período parcial recebem na escola duas refeições 

diárias, composto por café da manhã e almoço ou lanche da tarde e jantar, de acordo com 

o período em que ficam na escola, manhã ou tarde. Aqueles matriculados no período 
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integral, com entrada ás 7 horas e saída ás 16:20 horas, podendo se estender no máximo 

até ás 18 horas, recebem 4 refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e 

jantar.  

Os cardápios de todas as escolas municipais são executados de forma padrão 

segundo as normas de do Setor de Alimentação da Secretaria de Educação da Prefeitura 

de Taubaté e são elaborados pelas nutricionistas da prefeitura, de acordo com o contrato 

vigente com a empresa contratada (Anexo 1). O preparo das refeições, desde a aquisição 

dos insumos, é 100% terceirizado e ocorre nas unidades de ensino, uma vez que todas as 

CEIs possuem cozinha estruturada.  

 

 3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

A população de estudo foi composta pela mesma amostra probabilística e 

randomizada, representativa, de lactentes e pré-escolares das escolas municipais que, em 

2014, foi avaliada para a realização da pesquisa de mestrado intitulada “Alimentação no 

primeiro ano de vida e presença de excesso de peso em lactentes e crianças no início da 

idade pré-escolar”, desenvolvida pela pesquisadora do presente projeto e defendida em 

fevereiro de 201549. Foi realizada, em 2016, a reavaliação do estado nutricional das 

crianças que mantiveram a frequência nas creches municipais do município de Taubaté.  

Após respeitados os preceitos éticos através da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, os pré-escolares foram submetidos à aferição do peso 

(kg) e estatura (m), para posterior cálculo do IMC (kg/m2) e aferição das pregas cutânea 

triciptal (PCT) e das circunferências do braço (CB) e da cintura (CC).  
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3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Adotou-se como critério de exclusão a existência de doenças crônicas ou 

específicas do crescimento que pudessem dificultar a avaliação do estado nutricional ou 

prejudicar a evolução do crescimento da criança, como no caso de prematuros. Ainda, 

foram excluídas aquelas cujos pais ou responsáveis não retornaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE – Anexo 2) preenchido ou aquelas em que os 

pais ou responsáveis não autorizaram a participação da criança na pesquisa.  

Dentre as crianças aptas para o estudo do ponto de vista fisiológico e ético, foram 

excluídas aquelas em que, após três ou mais tentativas, não foi possível a avaliação 

antropométrica, pois a criança estava ausente nos dias em que foram realizadas as visitas 

na escola e aquelas cuja faixa etária - a idade mínima para inclusão no estudo em 2014 

foi de 18 meses - e/ou o escore z de IMC evidenciaram importante discrepância com o 

grupo como um todo, sendo considerados outliers.  

 

3.5 AMOSTRA 

Para o estudo de 2014 selecionou-se uma amostra inicial de 655 crianças das quais 

foi possível avaliar antropometricamente 512 crianças. Dessas, para a conclusão final 

foram excluídas 49 crianças, que, embora tivessem a avaliação antropométrica não 

tinham todas as variáveis sociodemográficas e de alimentação necessárias para a obtenção 

dos objetivos inicialmente propostos.  

Em 2016, partiu-se da amostra de 512 crianças para recuperar as informações de 

antropometria e realizar a nova avaliação. Ao final da coleta, 351 crianças com dados 

completos e consistentes necessários para a comparação de seu crescimento compuseram 

a amostra.  
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 No dia 29 de agosto de 2016 foi realizada a reunião inicial da Secretaria de 

Educação de Taubaté junto as diretoras das 27 Escolas Municipais Infantis que 

participaram da pesquisa no ano de 2014. Cada diretora recebeu uma lista com o nome e 

a data de nascimento das crianças que haviam sido avaliadas em 2014 e foi orientada a 

enviar via agenda o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e solicitar aos pais o 

retorno após preenchimento até o dia agendado para a visita da equipe da pesquisa.  

Duas semanas depois iniciou-se o trabalho de campo, com ida nas escolas, 

checagem da assinatura do TCLE seguida da avaliação antropométrica das crianças as 

quais os documentos estivessem adequados. Foram 4 semanas de campo que ocorreu de 

segunda a sexta feira, totalizando 16 dias de visitas às 27 escolas com retornos eventuais 

caso alguma criança estivesse ausente no dia da avaliação na escola.  

No decorrer desse período de campo inicial observou-se que muitas crianças não 

frequentavam mais a mesma escola, em alguns casos as próprias diretoras sabiam 

informar para qual escola a criança havia sido transferida, mas em muitos casos as 

diretoras somente colocavam a observação na lista previamente entregue de que a criança 

não frequentava mais a escola. Assim, ao final dessa etapa, das 512 crianças, 189 não se 

encontravam mais na mesma pré-escola que frequentavam em 2014.  

Foi necessário a partir da lista de alunos a busca individual no sistema da Secretaria 

de Educação para localizar a atual escola de cada aluno, o que permitiu identificar que 9 

alunos haviam sido transferidos para escolas particulares, 16 haviam mudado de 

município e que 49 não eram localizáveis pelo sistema. Em contrapartida 115 alunos 

foram encontrados e ainda estavam frequentando outros CEIs de Taubaté.  

Em seguida foi realizada a organização dos alunos em blocos, a fim de identificar 

em quais escolas haviam uma concentração maior de alunos de forma a facilitar a segunda 
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etapa de coleta de dados. Foram selecionadas então 13 novas escolas para a segunda etapa 

do campo, sendo que cada escola possuía, em média, 4 alunos da pesquisa inicial. O 

máximo de alunos encontrado em uma nova escola foi oito, sendo essa um CEI recém 

inaugurado na cidade.  

Iniciou-se então a segunda etapa do campo, que consistiu no retorno às escolas 

previamente visitadas a fim de buscar TCLE e realizar a avaliação antropométricas das 

74 crianças que faltavam e visitar as 13 novas escolas selecionadas, explicando para cada 

diretora o estudo, entregando os TCLE e agendando o retorno para a avaliação 

antropométrica das crianças.  

Encerrada a segunda etapa, no dia 24 de novembro, um total de 84 alunos das 

escolas iniciais (que tinham alguma informação incompleta ou que foram transferidos 

entre as escolas participantes na primeira etapa) e 31 alunos das novas escolas tinham 

todos os dados completos.  

As perdas que ocorreram nessa segunda etapa foram pelos seguintes motivos: 4 

crianças não foram autorizadas pelos pais, 5 crianças não foram encontradas para a 

avaliação antropométrica e 55 casos cujos pais não retornaram o TCLE preenchido.  

Ao final haviam 364 crianças com os TCLE e dados antropométricos de 2014 e 

2016 completos. Desse total, 13 crianças foram excluídas por possuírem alguma 

informação considerada como outlier: 10 crianças, que apresentaram um IMC com quatro 

escore z ou mais acima da média do grupo; 3 crianças com uma diferença de estatura, 

entre 2014 e 2016, muito abaixo da média, o que foi considerado um erro de aferição; e 

5 crianças que não preenchiam o critério de inclusão pela idade (possuíam menos que 18 

meses na primeira aferição). Assim, um total de 351 crianças compuseram a amostra final 

analisada no presente estudo, conforme resumido na Figura 1.   



35 
 

Figura 1. Descrição dos pré-escolares avaliados ou não em cada fase da pesquisa até a 

amostra final. Taubaté - SP, 2016. 

 

 

 3.6 ANTROPOMETRIA 

A avaliação antropométrica ocorreu nos centros de educação infantil em dias 

previamente agendados com as diretoras, no período da manhã ou da tarde. O local de 

aferição ocorria de acordo com a estrutura da escola e também o número de crianças que 

seriam avaliadas. Em geral, os equipamentos eram instalados na própria sala de aula ou 

na sala dos professores. Nesse último caso as professoras ou auxiliares levavam as 

crianças em pequenos grupos, de três a quatro crianças, até a sala e acompanhavam as 

aferições, ajudando quando necessário a fim de a agilizar o processo, que não demorava 

mais do que 20 minutos por grupo de criança, dessa maneira conseguíamos intervir o 

mínimo possível sobre as atividades de rotina da classe.  
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Foi utilizado um formulário padronizado para registro dos dados, os quais foram 

coletados somente pela pesquisadora que adotou como padrão para as aferições as normas 

da Organização Mundial da Saúde – OMS50,51,52.  

Todas as medidas foram coletadas em triplicata e o valor utilizado para a análise 

foi a média calculada das três medidas obtidas de cada criança. Após a coleta, os dados 

foram sistematicamente checados quanto à sua consistência e quando apresentavam 

valores muito discrepantes entre si, dos valores das demais crianças ou do referencial 

adotado51, as mensurações foram refeitas. 

Os dados foram então tabulados em planilha utilizando-se o programa Microsoft 

Excel. As medidas antropométricas foram transformadas em escore z a partir do 

referencial da OMS51, para a posterior classificação do estado nutricional e análise 

estatística.  

3.6.1 Peso 

Para obtenção do peso foi utilizada uma balança digital portátil, com capacidade 

para 200 Kg e precisão de 50g, da marca Wiso®. Cada criança foi pesada sem sapatos e 

com o mínimo de roupa possível, sendo posicionada em pé sobre a plataforma da balança 

com o peso do corpo igualmente distribuído entre os pés, os braços caídos ao longo do 

corpo e olhando para a frente51. 

3.6.2 Estatura 

A estatura foi obtida por meio de estadiômetro portátil da marca WCS®, graduado 

em centímetros e milímetros, afixado à parede. Cada criança foi medida descalça, 

vestindo roupa leve e sem adereços nos cabelos, posicionada ortostaticamente, com os 

braços estendidos ao longo do corpo, ombros relaxados, calcanhares juntos e cabeça 

posicionada com o plano de Frankfurt horizontalizado. Calcanhares, panturrilha, glúteos, 
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omoplata e dorso da cabeça da criança foram mantidos em contato com a superfície plana 

da parede. Antes de leitura da medida o pré-escolar foi posicionado firmemente, enquanto 

a haste móvel do estadiômetro foi deslocada até a parte superior da cabeça (vértex), a 

medida foi por fim registrada no milímetro mais próximo ao observado no estadiômetro51. 

3.6.3 Prega cutânea tricipital 

Para a obtenção da prega cutânea tricipital (PCT) cada criança foi mantida com o 

braço flexionado em direção ao tórax formando um ângulo de 90º, momento em que foi 

realizada a determinação do ponto médio de distância entre o acrômio e o olecrano54 com 

fita métrica graduada em milímetros (mm), flexível e inelástica.  

A aferição da PCT foi realizada utilizando um adipômetro Lange Skinfold 

Calipe®, com escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm e pressão constante de 10 g/mm2 

na superfície de contato na face posterior do braço, paralelamente ao eixo longitudinal, 

no local identificado previamente como o ponto médio entre o acrômio e o olecrano.  

3.6.4 Circunferência do braço 

A circunferência do braço (CB) foi aferida com o uso da fita métrica, com o braço 

da criança estendido ao longo do corpo no ponto médio da distância entre o acrômio e o 

olecrano54. Foi exercida uma pressão suficiente para que a fita métrica ficasse totalmente 

aderida ao braço sem ficar frouxa ou apertada de mais. Os valores foram anotados em 

centímetros (cm).  

3.6.5 Circunferência da cintura 

A circunferência da cintura (CC) foi mensurada em centímetros com a criança em 

posição ortostática, colocando-se sobre a pele uma fita inelástica graduada em milímetros, 

no espaço correspondente à menor circunferência entre a crista ilíaca e o rebordo costal, 

no momento do fim da expiração. Semelhantemente à aferição da CB, foi exercida 
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pressão suficiente para que a fita métrica ficasse totalmente aderida ao corpo sem ficar 

frouxa ou apertada de mais.  

 3.7 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Para a caracterização do crescimento e do estado nutricional na idade pré-escolar 

foram utilizados em escore z, uma vez que esse parâmetro permite controlar o sexo e a 

idade, o peso (zP), a estatura (zE) e o índice de massa corpórea (zIMC). Para a 

transformação destas variáveis em escore z e como referencial para caracterizar o estado 

nutricional dos pré-escolares através das curvas foram utilizados os referenciais da 

OMS53.  

A utilização das curvas para os parâmetros zP, zE e zIMC é atualmente 

preconizada pelo Ministério da Saúde (MS)55 do Brasil para avaliar o crescimento infantil, 

já sendo parte inclusive da caderneta da criança na atenção básica à saúde.  

O IMC foi analisado como variável contínua e também utilizado em escore z para 

classificação do estado nutricional tendo como base os pontos de corte propostos pelo 

Ministério da Saúde55 e OMS56 descritos no quadro 1.  

Para fins da análise estatística adotou-se o termo excesso de peso para aquelas 

crianças com escore z de IMC maior que +1, portanto crianças cuja classificação foi de 

risco de sobrepeso (escore z entre +1 e +2), sobrepeso (escore z entre +2 e +3) e obesidade 

(escore z maior que +3).  
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Quadro 1. Pontos de corte de escore z de índice de massa corpórea para a idade para 

crianças menores de 5 anos.  

Valores Críticos Diagnóstico Nutricional 

< Escore-z -3 Magreza acentuada 

≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2 Magreza 

≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z +1 Eutrofia 

> Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2 Risco de Sobrepeso 

> Escore-z +2 e ≤ Escore-z +3 Sobrepeso 

> Escore-z +3 Obesidade 

Fonte: Ministério da Saúde, 201155 – adaptado.  

A área total do braço (ATB) foi calculada a partir da fórmula proposta por Baker 

e colaboradores57 e a área muscular do braço (AMB) foi calculada a partir dos valores de 

CB e PCT aferidos58, as fórmulas utilizadas encontram-se no quadro 2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Fórmulas para o cálculo da área total do braço, área 

muscular do braço e área gorda do braço 

ATB (cm2) =    CB2__      

                       4 x ∏ 

 

AMB (cm2) =  __[CB – (DCT x ∏ )2 ]__ 

                      4 x ∏ 

 

AGB (cm2) = ATB – AMB 

Sendo: 

ATB – área total do braço 

CB – circunferência do braço (cm) 

AMB – área muscular do braço 

DCT – dobra cutânea tricipital (cm) 

AGB – área gorda do braço 

∏ = 3,1416 

Fonte: BAKER et al.57, JELIFFE e JELIFFE58 
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3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A checagem da qualidade da digitação das variáveis e sua consistência foi 

verificada a partir de gráficos de dispersão e tabelas de frequência utilizando o software 

MedCalc versão 12. 1. 4. 0., dessa maneira foram revisados os dados cujos valores se 

mostraram muito discrepantes através da checagem das fichas originais de coleta de 

dados.  

Para a análise estatística das associações foram utilizados o Teste do Qui 

Quadrado, Teste exato de Fisher e Teste do Qui Quadrado para tendência. Para 

comparação das medidas de tendência central e dispersão foram utilizados os testes t de 

Student, Mann-Whitney e ANOVA.  

A avaliação das correlações entre os dados antropométricos coletados foi feita 

calculando-se os coeficientes de Pearson ou Spearman. Para medir a concordância entre 

o estado nutricional em 2014 e em 2016 foi realizado o cálculo do coeficiente Kappa. O 

risco relativo e o intervalo de confiança (IC95%) foram calculados. 

Definiu-se como nível de significância o p=0,05.  

Todos os cálculos foram feitos com os sotfwares SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 21.0 e MedCalc versão 18. 6. 4. 0.  

  

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

A realização deste estudo obedeceu aos princípios éticos para pesquisa e normas 

regulamentares de pesquisa envolvendo seres humanos conforme recomenda a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde59. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

sob parecer número 1.815.019 (Anexo 3) e esta pesquisa possui autorização da Secretaria 

de Educação da Prefeitura Municipal de Taubaté (Anexo 4). 
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Após aprovação pelo CEP e previamente ao início da coleta de dados o projeto foi 

apresentado à equipe da Secretaria de Educação da Prefeitura de Taubaté e posteriormente 

para todas as diretoras das CEIs participantes da pesquisa, com enfoque nos objetivos e 

métodos da pesquisa.  

Durante o levantamento antropométrico a identificação de pré-escolares com 

possíveis problemas nutricionais foi objeto de avaliação específica através de diálogos 

com as diretoras a fim de conhecer o caso e realizar o encaminhamento aos serviços 

públicos de saúde. Ainda, após as aferições, um formulário contendo o peso e a estatura 

aferidos foi preenchido e entregue para as professoras, que foram orientadas a enviar, 

através da agenda, aos pais.  

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 POPULAÇÃO ESTUDADA 

Das 351 crianças finalmente incluídas na pesquisa, 165 (47%) eram meninos e 186 

(53%), meninas.  

O tempo médio transcorrido entre as duas avaliações foi de 2,4 anos, com desvio 

padrão (dp) de 0,1. A média de idade dessas crianças em 2014 era de 2,4 anos e em 2016, 

de 4,8 anos (tabela 1).  

Os valores de peso e estatura aferidos, assim como o índice de massa corpórea 

(IMC) calculado em cada ano de avaliação encontram-se na mesma tabela 1.   
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Tabela 1. Idade, peso, estatura e índice de massa corpórea (IMC) de pré-escolares nos anos de 2014 e 2016. Taubaté – SP, 2016.  

Variáveis 

2014   2016 

Média dp Mínimo Máximo IC95%   Média dp Mínimo Máximo IC95% 

Idade 2,4 0,3 1,7 3,1 2,4 a 2,6  4,8 0,3 4,1 5,4 4,7 a 4,8 

Peso 13,5 1,9 8,9 23 13,3 a 13,7  19,4 3,3 12,9 37,5 19,0 a 19,7 

Estatura 90,3 4,3 77,1 104,5 89,8 a 90,7  108,9 4,9 93,3 128,8 108,4 a 109,4 

IMC 16,5 1,5 13,2 24,3 16,4 a 16,7   16,2 1,9 12,6 26,9 16,0 a 16,4 

Idade – anos; Peso – quilogramas; Estatura – centímetros; IMC – Kg/m2  
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4.2 CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

Conforme se observa na tabela 2 a média dos valores de escore z de estatura para a 

idade (zE) foi maior em 2016 (0,09) do que em 2014 (-0,07). Quanto aos valores de escore 

z de peso para a idade (zP), a média em 2014 foi de 0,37 e em 2016, 0,43, valor não 

diferentes estatisticamente. Na mesma tabela observa-se que os valores médios de escore 

z de índice de massa corpórea para a idade (zIMC) praticamente mantiveram os mesmos 

no intervalo de dois anos.  

 

Tabela 2. Escore z de estatura, peso e índice de massa corpórea de pré-escolares nos anos 

de 2014 e 2016. Taubaté – SP, 2016.  

ÍNDICE 

2014  2016 

p 

Média dp IC95%  Média dp IC95% 

zE -0,07 1,01 -0,18 a 0,04  0,09 0,99 -0,01 a 0,20 0,0344  

zP 0,37 1,01 0,26 a 0,47  0,43 1,11 0,32 a 0,55 0,4541 

zIMC 0,58 1,02 0,47 a 0,68  0,57 1,13 0,45 a 0,69 0,9021 

zE – escore z de estatura para a idade; zP – escore z de peso para a idade; zIMC – escore z de 

índice de massa corpórea para a idade. 

 

Em relação à estatura, observa-se na tabela 3 que a maior parte dos pré-escolares 

apresentavam estatura adequada para a idade em 2014 e assim se mantiveram dois anos 

depois.  
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Tabela 3. Distribuição do estado nutricional dos pré-escolares segundo o escore z de 

estatura para a idade (zE) nos anos de 2014 e 2016. Taubaté – SP, 2016.  

zE 

2014 2016 

n (%)  n (%)  

< -3 1 (0,29) 1 (0,29) 

≥ -3 e < -2 7 (1,99) 6 (1,71) 

≥ -2  343 (97,72) 344 (98,00) 

Classificação: < -3 – Muito baixa estatura; ≥ -3 e < -2 – Baixa estatura; ≥ -2 – Estatura adequada 

 

O estado nutricional dos pré-escolares segundo a classificação do Ministério da 

Saude53 encontra-se na tabela 4. Aproximadamente 70% das crianças encontravam-se 

eutróficas em 2014, proporção esta que praticamente se manteve dois anos depois.   

 

Tabela 4. Distribuição do estado nutricional dos pré-escolares segundo o escore z de 

índice de massa corpórea para a idade (zIMC) nos anos de 2014 e 2016. Taubaté – SP, 

2016.  

zIMC 

2014 2016 

n (%) n (%) 

< -3 0 (0,00) 0 (0,00) 

≥ -3 e ≤ -2 0 (0,00) 2 (0,57) 

≥ -2 e ≤ +1 242 (68,95) 240 (68,38) 

> +1 e ≤ +2 87 (24,79) 77 (21,94) 

> +2 e ≤ +3 17 (4,84) 22 (6,27) 

> +3 5 (1,42) 10 (2,85) 

Classificação: < -3 – Magreza acentuada; ≥ -3 e ≤ -2 – Magreza; ≥ -2 e ≤ +1 – Eutrofia; > +1 e ≤ 

+2 – Risco de Sobrepeso; > +2 e ≤ +3 – Sobrepeso; > +3 - Obesidade 
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Quanto a evolução do estado nutricional observa-se pela tabela 5 que 48,7% das 

crianças mantiveram o diagnóstico de eutrofia em ambas as avaliações.  

Ainda na mesma tabela nota-se que o valor de Kappa, 0,053, de acordo com 

Landis e Koch58 indica uma concordância muito fraca entre o estado nutricional nos dois 

períodos, sugerindo que no conjunto total dos pré-escolares o estado nutricional da 

segunda avaliação não apresenta concordância com o da avaliação inicial.  

 

 

Tabela 5. Evolução da classificação do estado nutricional, segundo o IMC, de crianças pré-

escolares na avaliação inicial e subsequente. Taubaté – SP, 2016. 

 
Avaliação posterior (2016) 

Avaliação inicial 

(2014) Eutrófico (%) 

Risco de 

Sobrepeso (%) 

Sobrepeso e 

obesidade (%) Total (%) 

Eutrófico 171 (48,7) 54 (15,4) 17 (4,8) 242 (68,9) 

Risco de sobrepeso 56(16,0) 20 (5,7) 11 (3,2) 87 (24,8) 

Sobrepeso e obesidade 14 (4,0) 4 (1,1) 4 (1,1) 22 (6,3) 

Total 241 (68,7) 78 (22,2) 32 (9,1) 351 (100,0) 

Kappa = 0,053 - concordância muito baixa58; IC = -0,031 a 0,137 

 

 

Apesar da não concordância observada (tabela 5), quando se analisa em separado 

o grupo de crianças que tinha excesso de peso já em 2014 e sua relação com apresentar 

sobrepeso ou obesidade em 2016 (tabela 4) verifica-se que existe uma associação 

estatisticamente significante entre ter excesso de peso em 2014 e ter sobrepeso ou 

obesidade em 2016 (p=0,0473), que resulta em um risco relativo praticamente duas vezes 

maior de apresentar sobrepeso ou obesidade em 2016.  
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Tabela 6. Risco relativo da evolução do estado nutricional de crianças pré-escolares 

segundo presença ou não de excesso de peso (EP) em 2014 e de sobrepeso e obesidade 

em 2016. Taubaté – SP, 2016. 

Excesso de peso 

(2014) 

Sobrepeso e obesidade (2016) 

RR IC (95%) Sim (%) Não (%) Total (%) 

Sim (%) 15 (4,3) 94 (26,8) 109 (31,1) 1,96 1,02 – 3,78 

Não (%) 17 (4,8) 225(64,1) 242 (68,9)   

Total 32 (9,1) 319 (90,9) 351 (100,0)   

Teste Exato de Fisher p=0,0473 

 

 

4.3 EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E CRESCIMENTO EM 

ESTATURA 

 

A análise da correlação entre a diferença de escore z de estatura e de escore z de 

IMC mostrou existir uma correlação direta e significante, isto é, as crianças que cresceram 

mais em estatura no geral também apresentaram maior diferença de escore z de IMC 

(figura 2).  

 

Figura 2. Correlação entre a diferença escore z de estatura 

(zE) e a diferença de escore z de índice de massa corpórea 

(zIMC) entre os dois períodos, 2014 e 2016. Taubaté-SP, 2016. 
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Quando se analisa a diferença do escore z de peso (crescimento ponderal) em 

função da diferença do escore z da estatura se observa também uma correlação direta e 

significante entre os dois parâmetros (figura 3) no mesmo período de tempo (2014-2016).  

 

  

Figura 3. Correlação entre a diferença escore z de estatura 

(zE) e a diferença de escore z de peso (zP) entre os dois 

períodos, 2014 e 2016. Taubaté-SP, 2016. 

 

 

Também se observou correlação positiva e significante entre a diferença de peso 

por centímetro ganho entre os dois anos e o escore z de estatura em 2014 e em 2016 

(figuras 4 e 5, respectivamente) demonstrando que as crianças mais altas em 2014 e 

também em 2016 foram aquelas que ganharam mais peso a cada centímetro de altura que 

cresceram nesse período de dois anos.  
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Figura 4. Correlação entre a diferença de peso por 

centímetro ganho (kg/cm) entre 2014 e 2016 e o escore 

z de estatura (zE) em 2014. Taubaté- SP, 2016. 

 

 

Figura 5. Correlação entre a diferença de peso por centímetro 

ganho (kg/cm) entre 2014 e 2016 e o escore z de estatura (zE) em 

2016. Taubaté- SP, 2016. 
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A análise do ganho de peso por centímetro de estatura não mostrou correlação 

com a evolução do escore z de estatura (r= 0,0430; p= 0,4215), entretanto na análise do 

mesmo ganho de peso por centímetro e sua correlação com a diferença de estatura em 

centímetros entre 2014 e 2016 observou-se uma correlação positiva estatisticamente 

significante (r= 0,2834; p<0,0001), conforme observado nas figuras 6 e 7, 

respectivamente.  

 

Figura 6. Correlação entre a diferença de peso por centímetro 

ganho (kg/cm) e a diferença de escore z de estatura (zE) entre 

2014 e 2016. Taubaté- SP, 2016. 

 



50 
 

 

Figura 7. Correlação entre a diferença de peso por centímetro 

ganho (kg/cm) e a diferença de estatura em centímetros entre 

2014 e 2016. Taubaté- SP, 2016. 

 

A análise de comparação das médias de diferença de escore z de estatura para a 

idade segundo os tercis de diferença de escore z de IMC (tabela 7) evidenciam que aquelas 

crianças que tiveram maior diferença de zIMC entre os anos de 2014 e 2016 foram aquelas 

que apresentaram nesse mesmo período maior diferença de estatura, diferenças essas 

estatisticamente significantes entre os três grupos.  

 

Tabela 7. Comparação de médias das diferenças de escore z de estatura para 

a idade (zE) segundo os tercis de diferença de escore z de índice de massa 

corpórea (zIMC) nos dois anos, 2014 e 2016. Taubaté-SP, 2016.  

Diferença de zIMC (Tercis) 
Diferença de zE 

Média dp 

1º Tercil  -0,22 1,10 

2º Tercil 0,15 0,88 

3º Tercil 0,54 0,98 

ANOVA p<0,0001; Teste de Turkey-Kramer: 1ºT vs 2ºT p<0,05, 1ºT 

vs 3ºT p<0,001, 2ºT vs 3ºT p<0,01 
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Pode-se observar na tabela 7 que há uma relação direta entre uma maior diferença 

de escore z de IMC e uma maior diferença de escore z de estatura, entretanto o estado 

nutricional pregresso (zIMC 2014) não mostrou relação com o ganho de estatura nessas 

crianças entre 2014 e 2016, pois não se observou diferença estatisticamente significante 

(p=0,1309) quando se comparou as diferenças de ganho de estatura em centímetros com 

os tercis de escore z de IMC que as crianças apresentavam em 2014. As crianças que 

tinham maior escore z de IMC em 2014 não foram aquelas que apresentaram maior ganho 

em estatura no período de dois anos avaliado.   

 

 

4.4 EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO 

CORPORAL 

 

As análises do IMC dos pré-escolares no ano de 2014 e de 2016 com os parâmetros 

de composição corporal aferidos em 2016, que foram a circunferência do braço, área 

muscular do braço e área gorda do braço, mostram forte correlação e estatisticamente 

significante (tabela 8). 

Tabela 8. Correlação entre o índice de massa corpórea de pré-escolares 

nos anos de 2014 e 2016 e a circunferência do braço (CB), área muscular 

do braço (AMB) e área gorda do braço (AGB) em 2016. Taubaté-SP, 2016.  

 Variáveis 
Coeficiente de correlação (r) 

de Spearman 

IMC 2014  CB 0,57* 

 AMB 0,46* 

 AGB 0,48* 

IMC 2016  CB 0,85* 

 AMB 0,68* 

 AGB 0,76* 

*p<0,0001 
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Ao se analisar a diferença de IMC entre os dois anos verifica-se (tabela 9)  

correlações estatisticamente significantes com os três parâmetros de composição 

corporal aferidos.   

 

Tabela 9. Correlação entre as diferenças índice de massa corpórea (IMC) entre 2014 

e 2016 e a circunferência do braço (CB), área muscular do braço (AMB) e área gorda 

do braço (AGB) em 2016. Taubaté-SP, 2016.  

 Variáveis 
Coeficiente de correlação* 

(r) de Spearman 

Significância 

(p) 

Diferença IMC  CB 0,56 p<0,0001 

 AMB 0,43 p<0,0001 

 AGB 0,53 p<0,0001 

 

 

A comparação da área muscular e da área gorda do braço entre os extremos de 

tercil de IMC (tabela 10) mostra que proporcionalmente os pré-escolares com maior 

IMC tem mais gordura e massa muscular do que aqueles com menor IMC. Comparando 

os valores da análise observa-se que é mais significativa a diferença da massa gorda 

(aproximadamente 43% maior no tercil de maior IMC) do que de massa magra (23%), 

esse resultado é bem evidenciado também pela figura 8.  

 

Tabela 10. Comparação das medianas dos parâmetros de composição 

corporal, área muscular do braço (AMB) e área gorda do braço (AGB) 

com os extremos dos tercis de índice de massa corpórea (IMC), em 2016.  

VARIÁVEL 

1º tercil 3º tercil 

p 

< IMC > IMC 

AMB 146,4 184,1 <0,0001 

AGB 55,8 96,7 <0,0001 

Teste mann whitney 
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Figura 8. Comparação das medianas dos parâmetros de composição corporal, área 

muscular do braço (AMB) e área gorda do braço (AGB), entre os extremos de tercil de 

índice de massa corpórea (IMC) de pré-escolares, em 2016. Taubaté-SP, 2016.    

 

4.5 EVOLUÇÃO DA ESTATURA E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

A análise entre os parâmetros de estatura e a composição corporal (tabela 11) 

mostram haver maior coeficiente de correlação entre o escore z de estatura em 2016 e a 

área muscular do braço. Na mesma tabela pode-se observar que somente foi significante 

a correlação entre a diferença de escore z de estatura e a área muscular do braço.  
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Tabela 11. Correlação entre escore z de estatura (zE) em 2016 e diferença de escore z de 

estatura entre os anos de 2014 e 2016 com a circunferência do braço (CB), área muscular 

do braço (AMB) e área gorda do braço (AGB) em 2016. Taubaté-SP, 2016. 

 Variáveis 
Coeficiente de correlação* (r) 

de Spearman 

Significância 

(p) 

zE 2016  CB 0,35 p<0,0001 

 AMB 0,39 p<0,0001 

 AGB 0,20 p<0,0001 

Diferença zE 

2014-2016  

CB 
0,05 P=0,31 

 AMB 0,11 P=0,03 

 AGB 0,01 P=0,85 

 

A comparação da área muscular e da área gorda do braço com os extremos de 

tercil de estatura (tabela 12) mostra que proporcionalmente os mais baixos tem menos 

gordura e massa muscular do que os mais altos. Comparando os valores da análise 

observa-se que entre altos e baixos, em 2016, a diferença de massa gorda é 

proporcionalmente maior do que a diferença de massa magra, entre o primeiro e o 

terceiro tercil de estatura em 2016.  

 

Tabela 12. Comparação das medianas dos parâmetros de composição 

corporal, área muscular do braço (AMB) e área gorda do braço (AGB) com 

os extremos dos tercis de estatura, em 2016.  

VARIÁVEL 

1º Tercil 3º Tercil 

p 

< Estatura > Estatura 

AMB 153,00 179,50 <0,0001 

AGB 64,70 82,15 <0,0001 

Teste Mann-Whitney 
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Figura 9. Comparação das medianas dos parâmetros de composição corporal, área 

muscular do braço (AMB) e área gorda do braço (AGB), com os extremos de tercil 

de estatura, em centímetros, de pré-escolares, em 2016. Taubaté-SP, 2016.    

 

 A análise da circunferência da cintura mostra que a mesma tem correlação 

(r=0,5307) estatisticamente significante com a estatura que as crianças apresentaram em 

2016 (p<0,0001) – figura 10.  

 

Figura 10. Correlação entre a circunferência da cintura, em 

centímetros, e a estatura, em centímetros, ambos em 2016. Taubaté- 

SP, 2016. 
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A análise da correlação entre o ganho de estatura no período estudado e a 

circunferência da cintura observa-se (figura 11) que também há uma correlação 

significante (r=0,3987, p<0,0001), que, no entanto, é menor do que o coeficiente de 

correlação com a estatura alcançada em 2016 (p= 0,0258).  

 

 

Figura 11. Correlação entre a circunferência da cintura, em 

centímetros, em 2016 e a diferença de estatura, em centímetros, 

entre 2014 e 2016. Taubaté- SP, 2016. 

 

A análise da correlação da circunferência da cintura com a estatura inicial (2014) 

mostrou-se significante, r=0,3186 (p<0,0001), que, no entanto, não mostrou diferença 

estatisticamente significante (p=0,2248) com o coeficiente de correlação evidenciado 

com o ganho de estatura no período estudado.  

Por sua vez a comparação da circunferência da cintura com a área da massa magra 

do braço e da massa gorda também mostrou correlação com ambas, figura 12.  
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Figura 12. Correlação entre a área muscular do braço (AMB) e a área gorda do braço (AGB) 

e a circunferência da cintura de pré-escolares. Taubaté-SP, 2016.  

 

A comparação dos dois coeficientes de correlação mostra uma correlação maior, 

estatisticamente significante (p=0,0275), entre circunferência da cintura e área gorda do 

braço.   

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Os pré-escolares mantiveram no intervalo de dois anos um crescimento em 

estatura adequado, compatível com o referencial da OMS 200652,53, inclusive 

apresentando uma prevalência de baixa estatura para a idade inferior àquela esperada a 

partir desse mesmo referencial. Esses dados permitem pressupor que as crianças tiveram 

acesso a boas condições de vida e de saúde, expressando assim, em média, seu potencial 

de crescimento. Tal resultado é compatível com um estágio adiantado de Transição 

Nutricional, cenário em que praticamente não se observa mais prevalências de 

desnutrição primária grave e que há redução importante da prevalência de baixa estatura 

de origem nutricional 61, 62, 63. 
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Ainda nesse sentido observou-se que os pré-escolares nos dois anos apresentaram 

peso para a idade e IMC para a idade acima do referencial da OMS o que também é 

compatível com a Transição Nutricional. Embora, em média, pela classificação segundo 

escore z de IMC, as crianças estejam eutróficas em valores absolutos, observamos que 

cerca de um terço das crianças apresentaram, tanto em 2014 quanto em 2016, duas vezes 

mais excesso de peso que o referencial, que estima em 15,9% a proporção de crianças 

com escore z de IMC > +1.   

Apesar de estudos transversais prévios no próprio município de Taubaté terem 

mostrado uma importante prevalência de excesso de peso, isto é, sobrepeso e obesidade, 

entre pré-escolares64,65, no presente estudo de coorte não se observou aumento na 

proporção de crianças com esse estado nutricional.  

Nesse sentido, estudos recentes também têm apresentado evidências de que pode 

estar havendo há alguns anos uma estabilização da tendência de aumento da prevalência 

de excesso de peso em países desenvolvidos66,67 e também no Brasil68,69, principalmente 

em pré-escolares70. 

Essa estabilização na progressão da prevalência do sobrepeso e da obesidade na 

infância pode ser resultado, pelo menos em parte, de programas designados à prevenção 

e controle da obesidade infantil70, isto é, a implementação em nosso meio de ações 

intersetoriais definidas na estratégia para o enfrentamento de doenças crônicas não 

transmissíveis, entre as quais estão o Programas Saúde na Escola (PSE) e o Programa de 

Alimentação Escolar (PNAE)22.   

Apesar dessas evidências positivas é fato que ainda há uma quantidade importante 

de crianças com peso acima do esperado que, provavelmente, sofrerão as consequências 

desse estado nutricional a curto e longo prazo10. Em muitas populações, Brasil inclusive, 
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ainda se observam altas prevalências de crianças com excesso de peso71, mesmo nas de 

menor idade72.  

Apesar de não se ter observado, pela estatística Kappa, concordância entre o 

estado nutricional que as crianças apresentaram em 2014 e em 2016, a análise isolada do 

grupo que era portador de excesso de peso já por volta dos 2,5 anos evidenciou um risco 

relativo praticamente duas vezes maior de ser sobrepeso ou obesidade por volta dos 5 

anos.  

Esses resultados coincidem com os de uma revisão sistemática da literatura que 

concluiu que o estado nutricional acima da normalidade na infância tem relação com um 

maior risco de obesidade subsequente tanto na infância, como também na adolescência e 

na idade adulta73.  

Estudos de coorte que investigaram a trajetória do IMC em pré-escolares 

concluíram que a evolução do estado nutricional no sentido de desenvolver excesso de 

peso pôde ser identificada já aos três anos e meio de idade44,74.  

A busca por maiores conhecimentos acerca do crescimento infantil e a 

identificação de possíveis marcadores do risco biológico do desenvolvimento do excesso 

de peso podem ser úteis para nortear políticas e orientações a fim de se realizar o 

diagnóstico precoce das crianças em risco nutricional e intervir no curso do excesso de 

peso e suas consequências9.  

Nas crianças, entre os 2,5 e 5 anos de idade, do presente estudo de coorte pode-se 

observar a existência da relação entre a evolução da estatura e do estado nutricional, 

corroborando com estudos pregressos, com desenho similar, que observaram, em crianças 

brasileiras75, chilenas76,77, europeias78 e norte-americanas37,79,80, em idades semelhantes, 

uma correlação positiva entre a estatura e o IMC.   
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Essa correlação também foi observada em crianças jovens, TAVERAS e 

colaboradores35 evidenciaram que crianças com estatura de dois desvios padrão ou mais 

acima da média, já nos primeiros 24 meses de vida, foram aquelas mais propensas a 

estarem com obesidade aos 5 e aos 10 anos de idade.  

Entretanto DOMMELEN e colaboradores34 não encontraram essa relação em 

crianças com menos de cinco anos mas encontraram para crianças e adolescentes e 

STOVITZ e seu colaboradores36 observaram um padrão maior de crescimento estatural 

dos 9 até os 14 anos entre os que se tornaram adultos jovens com sobrepeso ou obesidade.  

Em nosso estudo as crianças que alcançaram maior crescimento em estatura, no 

terceiro tercil, evidenciaram ter mais área gorda e área de massa muscular no braço em 

relação as de menor estatura, o que pode ser considerado indicativo de maior proporção 

de massa muscular e gordura corporal. Nesse mesmo sentido, em relação a gordura 

corporal, já existem observações anteriores em pré-escolares78 e também em crianças em 

escolares81.  

Os mecanismos que explicariam essas associações ainda não estão completamente 

elucidados82 e as explicações se baseiam em processos biológicos, nutricionais e 

genéticos que influenciam no aumento da estatura e do IMC na infância34,42.  

As mudanças no ambiente, com aumento de hábitos sedentários e inserção das 

crianças em ambientes obesogênicos83 somado às alterações nos hábitos alimentares, têm 

como consequência um aumento no aporte calórico9 que, estando além das necessidades 

fisiológicas na infância, poderia estar influenciando no crescimento linear e também no 

estado nutricional das crianças84. Alguns autores relatam também o mecanismo de 

controle do apetite que pode influenciar o consumo calórico e o crescimento em estatura 

e um estado nutricional acima da normalidade80,82. 
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Outra discussão acerca dessa relação diz respeito a maturação biológica: crianças 

com excesso de peso em geral apresentam avanço precoce da maturação esquelética o 

que poderia resultar em maior crescimento em estatura 78,85, ou seja, seria o excesso de 

peso por aumento da gordura corporal que, por sua fisiologia endócrino símile, estaria 

estimulando um ganho adicional em estatura.  

Apesar da lógica quanto a maturação biológica fazer sentido, ela não esclarece 

resultados como o de STOVITZ e colaboradores38 que observaram que mesmo crianças 

eutróficas, quando com maior estatura, apresentaram maior chance de apresentarem 

sobrepeso e obesidade quando jovens adultos bem como o observado no presente estudo, 

em que o estado nutricional aos dois anos e meio não se correlacionou com o ganho em 

estatura das crianças, ou seja, não foram as crianças com excesso de peso prévio que 

apresentaram maior ganho em estatura no decorrer dos dois anos e meio.  

Crianças com adequado crescimento em estatura em geral não são alvo de 

preocupação pois apresentam um adequado crescimento e, se identificadas com peso ou 

IMC acima do adequado não são grandes motivos de alerta para profissionais e/ou pais 

uma vez que se espera, com o decorrer do seu desenvolvimento, que a criança tenha o seu 

peso normalizado, ou seja, a alta estatura é vista na prática como um fator protetor do 

desenvolvimento do excesso de peso83. 

Mesmo que as explicações sobre essa relação ainda não estejam muito claras os 

resultados observados direcionam a discussão para o uso das curvas de crescimento, já 

inseridas na rotina de profissionais de saúde para avaliação e acompanhamento do 

crescimento infantil, e sua eventual utilização como instrumento que permitiria predizer 

o risco de desenvolvimento de excesso de peso na infância. Crianças com crescimento 

em estatura acelerado precisam ser alvo de discussões entre equipes de saúde e pais acerca 
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dos fatores que podem estar contribuindo para o seu rápido ganho de peso de modo a 

identificar fatores de risco e direcionar o aconselhamento para minimizar, ou até prevenir 

o risco de desenvolvimento do excesso de peso e suas consequências.   

É óbvio que as altas prevalências de crianças com excesso de peso devem ser 

motivo de preocupação no âmbito da saúde pública. Fisiopatológicamente as 

consequências do excesso de peso têm relação com a elevada quantidade de gordura 

corporal que contribuiria para as diversas alterações metabólicas observadas nesses 

indivíduos. Apesar do IMC ser de fácil aferição e classificação, o mesmo não permite o 

conhecimento da composição corporal nem distingue a relação e a proporção existente 

entre gordura corporal e massa muscular41,86,87.  

Obviamente com aumento da atenção nos determinantes precoces do 

desenvolvimento do excesso de peso há também um aumento no interesse em entender 

como a composição corporal se relacionaria com o excesso de peso e o risco do 

desenvolvimento das denominadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)88.  

A avaliação antropométrica é tida como uma alternativa de baixo custo para a 

estimativa da composição corporal de indivíduos89,90 e nesse contexto a aferição de pregas 

cutâneas é tida como o melhor parâmetro para a estimativa de gordura corporal91. Apesar 

de haver diversos métodos de alta acurácia para a mensuração da composição corporal, 

os mesmos implicam em sofisticadas tecnologias e altos custos e além disso sua utilização 

nem sempre é possível em crianças, especialmente em estudos de campo89,90.   

Os parâmetros antropométricos de estimativa de composição corporal usados no 

nosso estudo apresentaram correlação, estatisticamente significante, com o IMC das 

crianças, tanto em 2014 quanto em 2016, como também a diferença de IMC entre os dois 

anos. Esses resultados confirmam que o índice de massa corpórea, mesmo que não 
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diferencie as quantidades de massa muscular e gordura corporal, se relacionou com a 

composição corporal conforme o esperado e também observado em estudos prévios86,92. 

Revisões sistemáticas da literatura evidenciaram que a correlação entre IMC e 

gordura corporal depende do estado nutricional do indivíduo, sendo maior em crianças 

com excesso de peso e obesidade do que em crianças eutróficas91,93. Essa correlação seria 

o esperado, entretanto subestima a quantidade de gordura corporal em crianças eutróficas, 

uma vez que, mesmo que tenham o IMC adequado para a idade não estão livres do 

desenvolvimento de obesidade no futuro20, fato que enfatiza as dificuldades para se 

identificar indicadores válidos de risco de desenvolvimento do excesso de peso desde 

infância.  

A divisão das crianças segundo tercil de IMC mostrou que aquelas com maior 

tercil em 2016 eram as que tinham maior quantidade de gordura e massa muscular em 

relação às crianças com menor IMC. Revisões de literatura discutem acerca da capacidade 

do IMC de predizer em crianças a quantidade de gordura corporal uma vez que esse 

parâmetro, quando usado como indicador de adiposidade, assume que, para uma 

determinada altura a mudança de peso é atribuída a um ganho ou perda de gordura e isto 

pode não ser tão simples na infância, período da vida em que ocorrem importantes 

mudança em ossos, músculos e também do tecido adiposo94. Além disso há evidências 

que mostram diferenças importantes nos padrões de crescimento e de composição 

corporal de crianças de diferentes comunidades e/ou regiões, o que dificulta a utilização 

de uma única referência a nível mundial para esses parâmetros91,94.  

No entanto, apesar das dúvidas existentes nesse campo em geral as conclusões 

indicam que o IMC tem correlação com a quantidade de gordura corporal em crianças 

podendo ser um marcador utilizado. Os resultados aqui encontrados confirmam essa 
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relação indicando que conforme as circunstâncias o IMC pode ser usado por profissionais 

de saúde para, de maneira fácil e com baixo custo, estimar a quantidade de gordura 

corporal na infância90,91,95,96. 

A evolução do IMC dos pré-escolares de Taubaté em valores absolutos mostra 

correlação praticamente igual tanto com a área muscular quanto com a área gorda do 

braço, que podem ser considerados indicadores de composição corporal e confirma a 

possibilidade da utilização do IMC como instrumento de triagem na avaliação do estado 

nutricional de pré-escolares.  

Poucos são os estudos que tem avaliado parâmetros de composição corporal e o 

crescimento em estudos de coorte de crianças de baixa idade. Esses estudos nem sempre 

utilizam o mesmo referencial e os mesmos pontos de corte aceitos quase 

universalmente90. Além disso alguns dos estudos publicados relacionados ao crescimento 

infantil e obesidade com alguma frequência ao analisar a composição corporal 

evidenciam mais análises quanto a gordura corporal do que a massa muscular 39,78,90,91.  

O aumento da gordura corporal, associado ao aumento da estatura, alterações na 

hidratação e na massa mineral parece preceder o aumento da massa muscular que ocorre 

na obesidade infantil41. Dessa forma, sabe-se que a alteração na composição corporal 

decorrente do excesso de consumo energético resulta no aumento da massa muscular e da 

gordura corporal pois haveria uma tendência de o ser humano acumular o máximo de 

energia possível42.  

Mais estudos serão necessários na tentativa de elucidar melhor as alterações de 

massa muscular que ocorrem durante o crescimento de crianças eutróficas e também de 

crianças com excesso de peso, estabelecendo assim qual seria o papel da massa muscular 

no desenvolvimento da obesidade.  
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As diferenças de resultados da literatura evidenciam a necessidade do 

estabelecimento de critérios para mensurar a obesidade e a composição corporal na 

infância94, preferencialmente utilizando métodos de fácil aferição e baixo custo passíveis 

de serem aplicados no âmbito da vigilância nutricional.  

Nesse sentido a circunferência da cintura tem sido utilizada em crianças para a 

aferição da gordura abdominal, indiretamente a intraperitoneal, que estaria associada a 

um maior risco de doenças crônicas não transmissíveis do que a gordura corporal total97. 

Cabe salientar que é um método de fácil determinação e alta reprodutibilidade84.  

Nosso achado de que existe uma correlação significante entre a CC e a área gorda 

do braço, esta considerada um indicador da massa gorda corporal78,84,88,97, maior do que 

em relação à área muscular do braço, reforça que a CC é um indicador bastante plausível 

de massa gorda corporal, conforme já foi descrito por outros autores78,95,97 e também 

concluído em uma revisão de literatura recentemente publicada90. 

Finalmente, a maior correlação observada entre a circunferência da cintura e a 

estatura alcançada pelas crianças após dois anos e meio também reforça a influência do 

crescimento na composição corporal, particularmente o aumento maior de massa gorda 

que pode ocorrer frente a um crescimento em linear rápido.   

Como limitação do presente estudo podemos considerar o tamanho final da 

amostra, que, em relação à 2014, foi reduzida em 31,4 %, perda que resulta em um menor 

poder de teste para discriminar algumas diferenças entre as variáveis de estudo, 

principalmente no que diz respeito às comparações dos coeficientes de correlação.  

Uma vantagem do estudo é a amostra representativa que, no entanto, diz respeito 

apenas aos pré-escolares dos Centros de Educação Infantis municipais. Como a cobertura 
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desses Centros corresponde a cerca de 70% da população de pré-escolares do município 

de Taubaté, a generalização de suas conclusões deve levar isso em consideração.  

A maior vantagem que deve ser considerada é o desenho do estudo que é de coorte, 

com avaliações definidas pelo protocolo de estudo e realizadas pela mesma pesquisadora, 

utilizando as mesmas técnicas, os instrumentos e critérios, o que garante a qualidade dos 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

6 CONCLUSÕES 

 

A frequência de crianças com excesso de peso se manteve estável nos dois anos 

avaliados, ao redor de 30,0%. 

Durante o período de 2 anos, na idade pré-escolar, pouco mais da metade das 

crianças apresentou uma alteração do seu estado nutricional. Crianças com excesso de 

peso no terceiro ano de vida têm um risco duas vezes maior de apresentar sobrepeso ou 

obesidade até os 5 anos de idade.   

Maior estatura ao final da idade pré-escolar se associa à alterações da composição 

corporal que podem resultar em maior IMC, maior circunferência da cintura, maior massa 

magra e um aumento desproporcionalmente maior de massa gorda.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aos 2 anos e meio de idade já se tem um momento oportuno para a realização de 

intervenções a fim de prevenir a obesidade, com atenção maior nas crianças que já 

apresentam excesso de peso e maior crescimento em estatura. Conforme o sugerido pela 

OMS20, a partir dessa idade até os cinco anos, ações relacionadas com o incentivo, por 

toda a família, à adoção de bons hábitos alimentares e de atividade física, além do controle 

nas exposições à mídia e adequação nos padrões de sono, devem ser trabalhados juntos a 

fim de promover comportamentos saudáveis e, consequentemente, a tendência a uma 

adequada evolução do estado nutricional.   
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