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Introdução
 Para crescer e viver bem na vida adulta, as crianças devem ter uma base sólida de bons hábitos alimentares. Estes hábitos iniciam 

durante a vida de bebê com a introdução de alimentos sólidos, porém as necessidades de nutrientes mudam significativamente ao longo da 
vida até a idade avançada, dependendo da faixa de crescimento, sexo, atividades. O desenvolvimento satisfatório das crianças constitui um 
processo dinâmico que sofre influências culturais, sociais, genéticos e nutricionais, sendo imprescindível atenção especial à alimentação de pré
-escolares e escolares. De acordo com estas considerações, este projeto será realizado por alunos do 3º ano do curso de nutrição da UNOPAR 
no ano letivo de 2008. As crianças participantes da ONG serão avaliadas nutricionalmente de acordo com o diagnóstico nutricional as mesmas, 
seus familiares e professores participarão de atividades de educação nutricional e motivação. Estas atividades serão orientadas pelos docentes 
envolvidos neste projeto. 

Objetivo
 Promover orientação nutricional baseada em diagnóstico de situação

Realizar avaliação antropométrica das crianças;

Planejar e promover atividades de educação nutricional e motivação para grupos.

Metodologia
 População Alvo: Merendeiras, crianças e seus familiares que frequentam a ONG Associação Mãos Estendidas de Londrina/PR.

Avaliação nutricional:A coleta dos dados antropométricos das crianças foi realizada no período da tarde. Os dados coletados foram peso, 
altura, dobras cutâneas tricipital, subescapular e circunferência do braço.

Orientação nutricional: Serão realizadas atividades de orientação nutricional para as crianças, baseadas no diagnóstico nutricional, 
utilizando metodologia de acordo com cada faixa etária e projeto.

Os familiares das crianças serão convidados a participarem de atividades de educação nutricional, o conteúdo trabalhado será 
semelhante das crianças.

As merendeiras receberão treinamento sobre técnica de preparo de alimentos e higiene

Resultado
 Os resultados mostraram que 12,28% das crianças foram classificadas como desnutridas, 7,02% estão com baixo peso, 64,9% 

apresentam-se eutróficas, 8,77% apresentam sobrepeso e 7,02% estão obesas.

Quando comparamos os mesmos com resultados anteriores podemos observar que houve redução dos casos de baixo peso e de 
obesidade entre as crianças e um aumento do percentual de crianças que estão eutróficas. Os casos de desnutrição e sobrepeso se 
mantiveram muito semelhantes nos dois anos avaliados. Estes resultados mostram que o trabalho de educação nutricional realizado com as 
crianças, familiares e funcionários da ONG, no ano de 2007, apresentou resultados positivos para o estado nutricional da população estudada 
mostrando a importância do trabalho de educação nutricional reforçando a necessidade de que o mesmo seja mantido para que a evolução do 
estado nutricional seja satisfatória permitindo assim uma melhor adequação do estado nutricional das crianças freqüentadoras da ONG.

Conclusão
 A partir dos resultados obtidos os benefícios à população foram bastante importantes para a mesma, uma vez que, a partir deste foram 

elaboradas atividades de educação nutricional com os mesmos e suas referidas famílias, bem como, com as merendeiras da instituição, que  
aprenderam técnicas adequadas e higiênicas no preparo dos alimentos além de compreenderem a importância da alimentação saudável e 
segura visando uma melhora maior e mais consistente no estado nutricional da população.
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