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PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE PRÉ-ESCOLARES MATRICULADOS EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA. Anize Delfino Von Frankenberg, Ana Rosa Bartelle, Ilaine Schuch (orient.) (UFRGS). 

Introdução: estudos nacionais e internacionais apontam um período de transição nutricional com aumento nas 

prevalências de sobrepeso e redução da desnutrição entre as crianças. Objetivos: considerando que a formação dos 

hábitos alimentares acontece na infância, o presente trabalho pretende determinar o perfil nutricional de crianças em 

idade pré-escolar (4-6 anos) matriculadas nas escolas públicas de educação infantil nos estados do RS e SC atendidas 

pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), os resultados servirão para nortear as ações do programa. 

Metodologia: trata-se de um estudo de delineamento transversal de base escolar. Para compor a amostra, os estados 

foram divididos em regiões e dentro de cada uma foram selecionados dois municípios pólos a partir do critério de 
número de matrículas. Será avaliada a prevalência de desnutrição e sobrepeso/obesidade numa amostra de 

280 

aproximadamente 4500 pré-escolares e descrito o estado nutricional da população estudada de acordo com variáveis 

da criança: sexo, idade, cor da pele, local de moradia (rural e urbano), peso ao nascer, amamentação, número de 

irmãos e idade gestacional e variáveis da mãe: escolaridade, idade e situação conjugal. Serão aferidas as medidas de 

peso e altura. Os desfechos serão sobrepeso/obesidade e os déficits nutricionais de peso/altura, peso/idade e 
altura/idade. O estado nutricional será avaliado segundo a população de referência do National Center for Health 

Statistics – NCHS (para todas as crianças) e da Organização Mundial da Saúde – OMS (para crianças menores de 5 

anos. Resultados: essa pesquisa ainda não apresenta resultados e as equipes de campo estão sendo treinadas. O início 

da coleta de dados está prevista para o mês de agosto e a finalização do projeto ocorrerá no mês de dezembro de 

2007. 




