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Introdução
 Durante a infância, a alimentação, ao mesmo tempo em que é importante para o crescimento e desenvolvimento, pode também 

representar um dos principais fatores de prevenção de algumas doenças na idade adulta. Deve-se monitorar os indicadores dietéticos, pois a 
partir destes é possível a identificação e compreensão das inter-relações entre as escolhas alimentares e o estado de saúde (ROCKETT, 1997). 
A obesidade na população infantil vem se tornando um desvio nutricional relevante, portanto é necessário realizar o diagnóstico do estado 
nutricional das crianças em idade pré-escolar para verificação da prevalência de obesidade no Centro de Educação Infantil. É preciso realizar a 
prevenção da obesidade em crianças devido ao risco aumentado de sua persistência na idade adulta, e pelos riscos de doenças a ela 
relacionadas.

Objetivo
 Avaliar o estado nutricional de crianças matriculadas em um Centro de Educação infantil filantrópico da região sul de Londrina-PR.

Identificar se a criança tem alguma patologia associada ao excesso de peso.

Metodologia
 Local de Estudo

O presente estudo foi realizado em um Centro de Educação Infantil filantrópico, situado na região sul do município de Londrina/PR, que é 
mantido pela Sociedade Mantenedora de Assistência - SOMA. 

 População de Estudo

A população de estudo foi composta por 115 crianças de 2 a 7 anos matriculadas no Centro de Educação Infantil (CEI).

Coleta de dados

As crianças foram pesadas e medidas seguindo o protocolo pré-estabelecido para estas medidas e para classificar o estado nutricional 
foram utilizadas as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (2005).                     

 Análise de dados

 Para a análise de dados será utilizado o Qui-quadrado.

Resultado
 Através da relação peso/idade observou-se que nenhuma das crianças do sexo masculino apresentam desnutrição e 14,28% 

apresentam um peso acima do esperado, com risco para obesidade por estarem acima do percentil 90. Para o sexo feminino 50% têm risco 
para desnutrição por estarem abaixo do percentil 10 e nenhuma das meninas apresenta risco para a obesidade.

Em relação ao altura/idade 4,61% do sexo masculino têm um risco para desnutrição e 12,3% estão acima do percentil 90, indicando um 
risco para a obesidade. Para o sexo feminino, 6% têm um risco para a desnutrição e 6% com risco para a obesidade.

Com relação ao peso/altura o sexo masculino apresentou 18,03% com risco para a desnutrição, enquanto que 6,14% estão acima do 
percentil 90, significando que o seu peso está acima do recomendado para a sua altura, com risco de obesidade. Para o sexo feminino, 8 % 
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