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Introdução:

Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como a nova síndrome mundial e caracterizada
como o maior desafio em saúde pública do século 21, a obesidade pode ser definida de maneira simplificada
como uma doença crônica não transmissível (DCNT), de causa multifatorial, em que há acúmulo excessivo de
tecido adiposo corporal, comprometendo a saúde, sendo decorrente da associação entre fatores genéticos,
ambientais e comportamentais. (COMINATO, 2014; SOUSA; CARMO, 2008; SULZBACHA; DALBOSCO, 2012).  

No Brasil, nas últimas décadas, ao contrário do que se ocorria no passado, observa-se um processo de
transição nutricional, caracterizado pela redução da prevalência de desnutrição infantil (de 19,8% para 7,6%), e
um aumento expressivo da prevalência de obesidade e sobrepeso, não só em adultos, mas também na faixa
etária pediátrica. (BALABAN; SILVA, 2004; REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011).

Dados da pesquisa de orçamento familiar (POF), realizada entre 2008-2009, revelam ainda que a
prevalência de excesso de peso entre crianças de cinco a nove anos foi de 33,5% e de obesidade, 14,3%,
respectivamente. O Brasil, quando avaliado tanto em populações carentes como nas classes mais favorecidas,
tem sido colocado entre os quatro países que mais apresentaram aumento de sobrepeso e obesidade em
crianças e adolescentes (BARROS et al, 2011; REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011).

Além disso, sabe-se que a obesidade tanto na infância quanto na adolescência, se não convenientemente
controlada for, tende a continuar na fase adulta, levando a uma diminuição da expectativa de vida, decorrente
do aumento da morbimortalidade. Crianças obesas teriam de 50 a 80% de chance de se tornarem adultos jovens
com obesidade quando comparado ao risco menor para crianças com o peso adequado (cerca de 10%)
(COMINATO, 2014; SOTELO et al, 2004).

Ao mesmo tempo, a ocorrência de alterações metabólicas, que até alguns anos atrás, eram mais
evidentes em adultos, como a dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose, considerados fatores de risco
para o diabetes melitus tipo 2 e as doenças cardiovasculares, hoje já podem ser observadas com mais freqüência
na faixa etária pediátrica e/ou juvenil (OLIVEIRA; FISBERG, 2003).

          Estudos recentes afirmam que entre os principais fatores ligados ao meio ambiente e que colaboram para
o aumento da ocorrência da obesidade estariam os hábitos alimentares inadequados, com maior consumo de
alimentos com alto valor calórico, como os alimentos industrializados e as bebidas açucaradas; e a diminuição
no consumo de alimentos naturais e saudáveis, como frutas, vegetais e grãos, além  ausência de atividade física.
 (CAVALCANTE, 2015; OLIVEIRA; FISBERG, 2003).



Para evitar desfechos desfavoráveis na idade adulta, decorrentes da obesidade iniciada na infância, o
diagnóstico precoce e as intervenções durante o período de desenvolvimento infantil tem sido recomendados,
uma vez que, o controle em adultos tem se mostrado menos eficaz. (FAGUNDES et al, 2008).

O presente estudo tem por finalidade levantar o perfil alimentar de crianças pertencentes a uma Unidade
de Saúde da Família, pertencente ao município de Serra Negra – SP, visto a escassez de estudos que
caracterizem o padrão de consumo de alimentos complementares no Brasil, inclusive neste município, para
posteriormente, intervir com estratégias de educação nutricional que contribuam para a prevenção da gênese da
obesidade infantil.

 

OBJETIVOS:

 Objetivo geral: O objetivo do presente estudo será investigar o perfil alimentar de crianças pertencentes a
uma unidade de saúde da família, relacionando com o conhecimento prévio dos pais sobre nutrição/alimentação
complementar.

 Objetivos Específicos:

1.    Conhecer o padrão de consumo alimentar em crianças – buscar informações a respeito dos hábitos
alimentares de crianças maiores de 06 meses a menores de 2 anos pertencentes a uma unidade de saúde da
família.

2.    Avaliar a associação das práticas alimentares com o conhecimento prévio de nutrição dos pais.

 3.  Promover maior conhecimento aos pais sobre alimentação saudável na faixa etária pediátrica, para
prevenção da obesidade infantil.

Método:

Local: Programa Saúde da Família “São Luiz”, pertencente à Estância Hidromineral e climática de Serra Negra,
município do interior de São Paulo.

Público-alvo: Pais e/ou cuidadores de crianças de 6 a 23 meses e 29 dias de idade. Participantes: Equipe de
saúde (agentes comunitários de saúde, equipe de enfermagem, clínica geral e/ou pediatra).

Ações:

1)    Aplicação de questionário de avaliação do consumo alimentar desenvolvido pelo Ministério da Saúde para
crianças de 6 a 23 meses e 29 dias da idade, composto por um conjunto de questões que tem por
objetivo caracterizar a introdução de alimentos de qualidade em tempo oportuno, bem como, à
identificação de marcadores de risco ou proteção para as carências de micronutrientes e à ocorrência de
excesso de peso. Além de ser composto por questões que caracterizam o consumo alimentar da criança
no dia anterior à utilização do instrumento de avaliação, sendo uma espécie de Recordatório Alimentar
de 24 horas, o que ameniza possíveis esquecimentos em relação à alimentação realizada. Por ser um
instrumento de fácil aplicação, prático e muito útil no dia-a-dia, tal técnica foi selecionada como
instrumento de avaliação deste estudo e está disponível na plataforma online do SISVAN Web, a qual



disponibiliza os formulários de marcadores de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan Web), permitindo a avaliação do consumo alimentar da população brasileira na rotina
da Atenção Básica. Todas as mães e/ou responsáveis de crianças na faixa etária acima estipulada e que
estejam adscritas no território de saúde da unidade, serão convidadas a participar do projeto, através do
convite que será realizado pelos agentes comunitários de saúde, durante as visitas domiciliares de rotina
com ou sem a equipe de saúde ou durante consultas de rotina em unidade. Para as que aceitarem
participar do estudo, será oferecido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual,
constem que estejam cientes que ao preencherem o questionário de avaliação, que a participação é livre,
que poderão ou não participarem da pesquisa, sem prejuízo de qualquer espécie ao cuidado. A
intervenção, por sua vez, será composta por cinco encontros, sendo o primeiro para a aplicação dos
questionários e a abordagem inicial do que será realizado nos próximos encontros, e os demais, para
realização das oficinas/palestras que estão melhores detalhadas no item 3. Os encontros deverão ser
semanais, para não espaçar muito o tempo entre um encontro e outro, e com isso, perder-se o vínculo
com as mães e/ou cuidadores com a equipe.

2)    Elaboração de um questionário para avaliação prévia do conhecimento dos pais a respeito do processo de
transição alimentar e a associação dos mesmos a algumas variáveis, como: variáveis maternas, que
incluem idade materna, nível sócio econômico (renda, ocupação e escolaridade), número de filhos, se
trabalhou na gravidez, se gozou ou não de licença maternidade e se está atualmente trabalhando; e
variáveis referentes à criança, tais como: idade, sexo, peso ao nascer, uso de chupeta e forma de
alimentação até os 6 meses – o qual deverá ser elaborado em conjunto com a equipe de saúde
(enfermeira, médica e/ou pediatria da unidade), utilizando como base outros questionários utilizados em
estudos similiares;

3)     Criação de oficinas/palestras sobre alimentação complementar na unidade de saúde, voltada a mães
e/ou cuidadores de crianças que ainda não iniciaram a transição alimentar e para as de crianças que por
ventura já iniciaram e tenham menos de dois anos de idade, pertencentes a unidade de saúde. Durante
as oficinas/palestras, serão abordados os seguintes temas: 1) Os Dez Passos da Alimentação Saudável
para Crianças Brasileiras Menores de Dois anos – com propósito de apoiar as orientações sobre
alimentação complementar que serão oferecidas aos pais e/ou cuidadores das crianças, utilizando o
álbum seriado sobre o tema, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e que encontra-se disponível dentro
do Portal do Departamento da Atenção Básica (plataforma online) para impressão; 2) A Pirâmide
Alimentar Infantil  - com objetivo de ilustrar os três principais conceitos dos guias alimentares que são: a
variedade, a moderação e a proporcionalidade – por ser um guia prático para a orientação nutricional,
que traduz as orientações do Guia Alimentar, o qual será acompanhado de orientações com relação aos
grupos de alimentos, o tamanho das porções e as tabelas com os equivalentes de alimentação, para
melhor compreensão dos pais e/ou cuidadores das crianças; 3) As crenças e tabus referentes a
alimentação complementar – abrir espaço dentro das oficinas e/ou grupos, para que os pais e/ou
cuidadores, possam tirar suas dúvidas a respeito da transição alimentar e da alimentação infantil como
um todo,  com intuito de prevenir os prejuízos que tais crenças e tabus possam vir a trazer as crianças,
por limitar (muitas vezes) o uso de alimentos importantes para o crescimento e desenvolvimento das
mesmas; 4-) Sugestões de papas salgadas, com a disponibilização de receitas de fácil preparo, baixo
valor econômico e que respeitem os hábitos alimentares da região, bem como a disponibilidade dos
alimentos, afim de ampliar o leque de opções de receitas aos pais e com alto valor nutritivo. Todas as
oficinas/palestras deverão contar com a participação dos agentes comunitários de saúde, por se tratar de



momento oportuno para ampliar o conhecimento dos mesmos sobre o assunto abordado e também
servir de capacitação indireta.

 

 Avaliação/Monitoramento: Para avaliação da aquisição dos conhecimentos em nutrição dos pais e/ou
cuidadores, após a participação nas oficinas/palestras a serem realizadas, deverá ser aplicado o questionário
elaborado para tal finalidade, o qual permitirá avaliar a eficácia ou não das ações realizadas. Ademais, pretende-
se em um segundo momento, avaliar a associação das variáveis maternas, em especial no que diz respeito ao
nível socioeconômico (renda, ocupação e escolaridade) ao conhecimento em nutrição anterior a participação do
estudo e a relação dessas variáveis com o perfil alimentar das crianças avaliadas. Anterior a todo esse processo,
pretende-se discutir todas as ferramentas de avaliação com a equipe de saúde e com os gestores em saúde do
município, afim de validar os instrumentos e caso necessário, aprimorá-los ainda mais de acordo com a realidade
da unidade de saúde a ser avaliada.

 

Resultados esperados:

O presente estudo poderá promover o desenvolvimento de práticas alimentares mais saudáveis durante a
primeira infância, através do aumento do conhecimento dos pais a respeito da alimentação complementar, afim
de prevenir os prejuízos e ou excessos que as inadequações ocorridas durante este período poderia trazer a
saúde da criança. Além de prevenir a ocorrência da obesidade infantil, que tanto assola a população brasileira
nas últimas décadas. Ao mesmo tempo que poderá também traçar um panorama sobre o perfil alimentar das
crianças em período de transição alimentar na unidade de saúde avaliada, o qual permitirá aprimorar ainda mais
as estratégias de intervenção nutricional.
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