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RESUMO 
 
 

Nas últimas décadas observou-se o crescente número de pessoas com problemas 
relacionados à obesidade e desnutrição no mundo. A carência de determinadas vitaminas e 
minerais na alimentação da população como um todo, e o grande número de obesos, denota 
como a ingestão de alimentos pobres em nutrientes, os chamados alimentos de “caloria vazia”, 
fazem cada vez mais parte do cardápio dos indivíduos de baixo nível socioeconômico, os 
dependentes dos programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF) 
no Brasil. Trata-se de uma pesquisa quantitativa a respeito da prática alimentar do universo das 
crianças de 1 a 10 anos de idade, de uma área geograficamente delimitada, no Bairro Marlene 
Miranda, no Município de Taubaté-SP, todas contempladas pelo programa assistencialista do 
Governo Federal, Bolsa Família. Para coleta dos dados todos os responsáveis pelas crianças 
foram convidados a comparecer a unidade de estratégia de saúde da família do bairro, para 
serem informados sobre a pesquisa através da leitura do termo de consentimento livre e 
esclarecido. As medidas antropométricas foram realizadas através das orientações previstas 
pelo Ministério da Saúde em balanças e estadiomêtros específicos para cada faixa etária. Para 
manejo, organização e análise de dados utilizou-se o programa de computação EPI-INFO – 
Versão 6.04 desenvolvido pelo CDC/USA. Foram realizados procedimentos de análise 
descritiva da população por meio de testes estatísticos para comparação entre médias e 
proporções. A população estudada (n=93) era composta por 50,5% de meninas. A média de 
idade de 5,4 anos (DP=2,3 anos). Todos estavam com as vacinas em dia. Das crianças 
entrevistadas com até 2 anos 90,9% estavam em aleitamento materno. E avaliando todas as 
crianças entrevistadas 96,8% recebeu leite materno pelo menos 1 vez. As médias de peso e 
estatura das crianças foram: 20,8kg (DP=2,3kg) e 11,1cm (DP=0,17cm), respectivamente. A 
mediana do índice de massa corporal (IMC) foi de 15,9kg/m2. E, quando avaliados de acordo 
com dados de referência da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007) a proporção de 
crianças desnutridas foi importante (38,7%) considerando para esta classificação escore z 
menor que -2DP. O excesso de peso também esteve presente em 33,3% das crianças 
analisadas (escore Z > +2DP). As análises estatísticas mostraram que as crianças estudadas 
encontram-se em situação de insegurança alimentar e nutricional. As razões podem estar 
associadas aos erros alimentares e as condições sócio econômicas da comunidade do bairro 
estudado. A pesquisa forneceu subsídios para identificação dos problemas de saúde 
relacionados com o consumo de alimentos prejudiciais à saúde, favorecendo o 
desenvolvimento de baixo peso ou excesso de peso, estes aspectos serão trabalhados a partir 
da implantação do novo guia alimentar para a população brasileira, através de oficinas que 
possibilitem o compartilhar das habilidades culinárias para a inclusão de alimentos menos 
processados e mais adequados nutricionalmente. 


