
ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE 4 E 5 ANOS DE 
IDADE DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE CAÇADOR - SC

•Marcos A. dos Reis¹; Luana Bridi2; Ricardo Kinal2

¹ Prof. Me do Curso de Educação Física, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos - marcosr@unc.br

² Prof. da Rede Municipal de Ensino de Caçador - SC 

Introdução

Resultados e Discussão

Conclusões

Material e Métodos

Apoio Promoção

A necessidade de estudos procurando envolver levantamentos

populacionais, principalmente entre crianças e adolescentes, tem

crescido muito nos últimos anos.

Atualmente as pesquisas evidenciam um aumento alarmante na

prevalência da obesidade em todo o mundo, tanto em países

desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Além disso, o

problema está aumentando rapidamente tanto em adultos como em

crianças, e as consequências reais para a saúde podem se tornar

completamente aparentes apenas no futuro.

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi

identificar o estado nutricional de escolares de 4 e 5 anos de idade

da Educação Infantil de uma escola pública de Caçador – SC.

Este estudo transversal contou com a participação de 107

alunos (66 meninas e 41 meninos) de 4 e 5 anos de idade,

matriculados na Educação Infantil em uma escola da Rede

Municipal de Ensino de Caçador – SC.

Foram mensurados a massa corporal e a estatura dos

estudantes para a determinação do IMC (Índice de Massa

Corporal).

Os dados de IMC elencados foram analisados tendo como

parâmetros a tabela classificatória descrita por Conde e Monteiro

(2006).

De um modo geral, os resultados encontrados mostram que

77,6% dos estudantes analisados são eutróficos enquanto que

19,6% deles apresentam excesso de massa corporal, sendo que

2,8% deles apresentam baixo peso em relação à idade e estatura.

Sendo que os meninos apresentam uma proporção maior de

indivíduos eutróficos em relação às meninas (90,2% e 69,7%,

respectivamente). Embora não exista diferença estatística

significativa entre os sexos no que se refere ao IMC dos estudantes.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos nesse estudo foram semelhantes a outros

estudos desenvolvidos em cidades do sul do país nos últimos anos.
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Através do presente estudo vê-se a necessidade de um

acompanhamento de profissionais da área da saúde para as

crianças da Educação Infantil na Escola.

Através da realização da avaliação do estado nutricional destas

crianças, ofereceu-se maior clareza de informações às autoridades

competentes.

Tais dados favorecem um trabalho a ser realizado pela Escola,

através da merenda escolar e Professores de Educação Física, para

um acompanhamento/avaliação do estado de saúde amplo sobre as

crianças que apresentam risco de obesidade ou obesidade, para que

ocorra reversão deste quadro nutricional.
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