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RESUMO: Objetivou-se realizar avaliação antropométrica de estudantes de uma 

escola municipal de Cambira – PR. Para a avaliação foram coletadas medidas 

antropométricas, como peso e altura. Constatasse prevalência do estado 

nutricional eutrófico 63%, igualdade de sobrepeso 18% e obesidade 18%, seguido 

de baixo peso para a idade 1%. Os resultados desse estudo servem de alerta 

para o monitoramento do perfil nutricional de estudantes e a realização de ações 

preventivas.  
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ABSTRACT: The objective was to carry out anthropometric evaluation of students 

from a municipal school in Cambira - PR. For the evaluation, anthropometric 

measures such as weight and height were collected. The prevalence of the 

eutrophic nutritional status was 63%, 18% overweight and 18%, followed by low 

weight for age 1%. The results of this study serve as an alert for the monitoring of 

the nutritional profile of students and the execution of preventive actions. 
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INTRODUÇÃO:  

O estado nutricional assume grande importância na determinação 

de saúde de indivíduos. A desnutrição, o sobrepeso, e a obesidade são estados 

nutricionais indicativos de problemas que podem afetar o adequado 

desenvolvimento e interferir nos processos de saúde e doença. Aconteceram 

mudanças nos padrões nutricionais da população, os mesmos sofrem alterações 

a cada século, essas modificações contribuíram para a diminuição de desnutrição 

infantil e o aumento de sobrepeso e obesidade na sociedade, entre essas 

mudanças podem ser destacados o aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho, alterando o padrão de alimentação caseira em família e o 



excesso de trabalho e estresse onde dispõe-se de tempo limitado para as 

refeições, favorecendo a procura de alimentos rápidos, prontos como lanches, 

salgados, pizzas (SOARES, 2015). A saúde se dá em consequência do estilo de 

vida, hábitos saudáveis, alimentação adequada, exercícios físicos. O estímulo a 

alimentos saudáveis, como frutas e vegetais, às refeições programadas, a 

redução de gorduras e açúcares em excesso são algumas medidas que devem 

incorporar-se como hábitos ao longo da vida do indivíduo. Uma alimentação 

adequada ajuda na imunidade do corpo, na saúde da criança. 

 

OBJETIVOS: 

Realizar avaliação antropométrica a fim de identificar o estado 

nutricional de escolares da rede municipal de Cambira - PR. Averiguar 

prevalência de alunos com o estado nutricional de desnutrição, eutrófico, 

sobrepeso e obesidade e avaliar a qualidade dos cardápios de acordo com as 

recomendações qualitativas estabelecidas pelo PNAE. 

 

METODOS: 

O estudo abrangeu escolares do 3°, 4° e 5° ano do ensino 

fundamental, a partir de 8 a 10 anos de idade de ambos os sexos, da Escola 

Municipal Monteiro Lobato. A escola atualmente possui 394 alunos matriculados. 

Foram avaliadas 94 crianças, turmas dos períodos matutino e vespertino. 

Para avaliar o estado nutricional foram coletadas medidas 

antropométricas como, peso e altura, em seguida classificados por meio das 

curvas da Organização Municipal de Saúde (WHO, 2007), nas escalas dos 

percentis P/E (para faixa etária de 8 a 9 anos) e IMC por idade (para alunos de 10 

anos) por grupo etário, nos quais se classificam em eutrofia, entre os percentis 3 

a 85, sobrepeso, percentis 85 a 97, obesidade acima do percentil 97 e baixo peso, 

percentil abaixo de 3. As medidas utilizadas serão seguidas as técnicas descritas 

por Duart (2007). As medidas de peso (kg) serão obtidas com balança digital, com 

crianças vestindo roupas leves. A estatura (cm) será determinada utilizando-se 

fita milimétrica fixada à parede com o ponto zero ao nível do solo. A criança ficará 

descalça, sem adornos na cabeça e em posição ortostática. 



Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com 

seres humanos da FAP – CETI-FAP, aparecer 2.199.027, conforme a resolução 

466/2012. O público assinou um termo de consentimento livre, esclarecido, 

autorizando sua participação na pesquisa. Critérios de inclusão: Esta pesquisa 

aplicou-se a crianças de 8 a 10 anos, de ambos os sexos: que estiveram 

presentes no dia da avaliação. Critérios de exclusão: Foram exclusos alunos 

deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas e as que não estiverem com a 

autorização assinada pelos pais: termo de consentimento livre e esclarecido para 

crianças, adolescentes ou legalmente incapazes.  

 

RESULTADOS: 

Foi convidada uma população de 183 estudantes, sendo que 

destes, 89 se recusaram a participar do estudo, perfazendo total de perdas de 

48% (n=89) e de participação 52% (n=94) de estudantes das turmas convidadas 

da escola, destes 43% (n=40) eram do sexo masculino e 57% (n=54) do sexo 

feminino.  

Pelos resultados encontrados constatam-se prevalência do estado 

nutricional eutrófico 63% (n = 59) entre os alunos avaliados na escola, igualdade 

de sobrepeso 18% (n = 17) e obesidade 18% (n = 17), seguido de baixo peso 1% 

(n = 1).  

Ao se observar o cardápio de uma semana da instituição onde se 

realizou pesquisa, a escola oferta no mínimo 30% das necessidades nutricionais 

diárias ofertadas numa refeição em cada período parcial, matutino e vespertino. 

Em para relação a oferta de frutas foram servidos quatro dias na semana os dois 

períodos e um dia de suco natural para ambos. Sobre as hortaliças, o período 

matutino atingiu a recomendação, porém o período vespertino não teve nenhum 

dia essa oferta. As ofertas de frutas foram servidas quatro dias na semana para 

os dois períodos e um dia de suco natural para ambos. No grupo do leite, não 

foram ofertados em nenhum dos períodos e a oferta de doces ultrapassaram o 

limite no período vespertino, já o período matutino não ouve oferta de doces. 

 

 



 

CONCLUSÃO: 

Conclui-se que a maioria da população estudada se encontra 

classificada em eutrofia, visto que mais da metade dos escolares avaliados 

apresentaram esse perfil nutricional. Entretanto, constatou-se alunos com 

sobrepeso, obesidade e baixo peso.  

Qualitativamente, o cardápio da alimentação da escola Monteiro 

Lobato está inadequado em relação a hortaliças e doces para o período 

vespertino. Oferecem mais de duas porções de preparações doces na semana, 

estando em desacordo com o preconizado pelo PNAE. Além de não oferecer 

grupos de leite em nenhum dos dois períodos (matutino/vespertino).  

Os resultados desse estudo servem de alerta e auxílio para o 

monitoramento do perfil nutricional de estudantes, é importante uma melhora da 

qualidade do cardápio, e o desenvolvimento de ações preventivas em saúde 

específicas para essa população, pois o excesso de peso se não for prevenido 

pode acarretar várias consequências à saúde como, doenças crônicas não 

transmissíveis, causando diminuição da qualidade de vida. 
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