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Resumo
Objetivo – Avaliar o estado nutricional de escolares da periferia e do centro da cidade de Assis-SP. Métodos – Estudo de campo com
244 escolares, divididos entre duas escolas, na faixa etária de 5 anos e 4 meses a 13 anos e 6 meses, de ambos os gêneros, regularmente
matriculados em escola da periferia e do centro do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Foi realizada ava-
liação nutricional por aferição do peso e estatura, através dos indicadores IMC/I, P/I e E/I. O estado nutricional foi comparado aos
padrões de referência escore-z recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Resultados – De acordo com o indicador
IMC/I os escolares da periferia e do centro apresentam respectivamente 2,46% e 0% de magreza, 72,13% e 55,74% eutrofia, 25,41%
e 44,26% excesso de peso. Analisando o P/I 10,20% dos escolares da periferia estão com peso elevado para idade e 32,08% do centro
estão nesta mesma condição. Conclusões – Há uma diferença no estado nutricional entre os grupos analisados, principalmente relacio-
nado ao excesso de peso, onde nota-se maior prevalência nos escolares do centro, podendo estar justificado pelas condições socioe-
conômicas mais favoráveis desta população.

Descritores: Avaliação nutricional; Estado nutricional; Serviços de saúde escolar; Áreas de pobreza; Habitação popular 

Abstract
Objective – Assess the nutritional status of schoolchildren and the periphery of the town center the Assis-SP. Methods – Field study with
244 students from two schools, aged 5 years and 4 months to 13 years and 6 months, of both genders, enrolled in school in the periphery
and the center of the 1st to 5th grade of elementary school of municipal schools. The nutritional evaluation was performed by measuring
the weight, the height, through indicators BMI / I, P / I and E / I. The nutritional status was compared to standards escore-z recommended
by the World Health Organization (WHO). Results – According to the BMI/I the students of the periphery and downtown exhibit res-
pectively 2.46% and 0% underweight, 72.13% and 55.74% eutrophic, and 25.41% and 44.26% overweight. Looking at the P/I, 10.2%
of the students are from the periphery with overweight comparing with their age and 32.08% of students from downtown are in the
same condition. Conclusions – There a difference in nutritional status between the groups analyzed, mainly related to overweight, It
may be noted that the highest prevalence among schoolchildren of the downtown, which could be explained by more favorable so-
cioeconomic conditions this population.

Descriptors: Nutritional evaluation; Nutritional state; Students health service; Areas of proverty; Popular housing

Introdução
O estado nutricional demonstra se as necessidades

fisiológicas do organismo estão sendo alcançadas,
sendo resultado do equilíbrio entre a ingestão e neces-
sidade de nutrientes1.

Um aspecto considerado essencial para a compreen-
são do cenário epidemiológico dos problemas alimen-
tares/nutricionais encontra-se nas desigualdades regio-
nais de renda, notam-se contrastes marcantes na
distribuição de rendimentos entre a população do cen-
tro e da periferia2. Espaços urbanos ocupados por gru-
pos sociais pobres são caracterizados como “periferias”,
sendo espaços socialmente homogêneos e localizados
tipicamente nas extremidades da área metropolitana,
já espaços urbanos ocupados por grupos sociais ricos
sendo normalmente a região onde há mais movimento
na cidade, pois está grande parte dos estabelecimentos
comerciais são caracterizados como centro3. 

O Brasil vem confirmando uma tendência de enorme
desigualdade na distribuição de renda com elevados
níveis de pobreza, excluindo parte de sua população

do acesso a condições mínimas de dignidade e cida-
dania4-5. Vários estudos relatam a associação do estado
nutricional infantil com as condições socioeconômicas,
dentre as privações sociais associadas à desnutrição
estão baixa renda, dieta inadequada, baixa escolaridade
materna, precárias condições de habitação e sanea-
mento, famílias numerosas, entre outras6-7.

A desnutrição continua despertando a preocupação
de autoridades sanitárias e pesquisadores da área da
saúde infantil8. Entretanto, outra situação que começa
a despertar preocupação nos especialistas refere-se ao
excesso de peso, uma das explicações para o fenômeno
são os fatores nutricionais inadequados decorrentes da
transição nutricional9. 

Dados estes confirmados pela Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares (POF) realizada em 2008-2009, onde
uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estava acima
do peso recomendado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Sendo que a região Sudeste se destacou
por ter 20,6% dos meninos da população infantil obesa,
enquanto os menores índices de obesidade em crianças



de 5 a 9 anos estavam no Norte para meninos (11,4%)
e no Nordeste para meninas (8,9%)10. 

Diante da complexidade e variedade do perfil nutri-
cional brasileiro, pode-se considerar que a avaliação
nutricional de populações, em especial a realizada no
espaço escolar, é uma ferramenta de extrema impor-
tância para compreensão da apresentação nutricional
de escolares e consequentemente, formulação de polí-
ticas e ações mais efetivas, uma vez que pode-se evitar
morbidades no futuro11-13.

A promoção da saúde do escolar tem evoluído nas
últimas décadas, uma vez que esse grupo populacional
é considerado propício para o desenvolvimento das
doenças nutricionais. As escolas vêm sendo acompa-
nhadas também pelos profissionais de saúde, por ser
um ambiente favorável e apropriado para oferecer ações
voltadas à prevenção, monitoramento e combate ao
enfrentamento ao sobrepeso e obesidade. O governo
federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) cor-
relacionando às ações da rede pública básica com as
desenvolvidas na escola, uma das suas diretrizes é ava-
liar nutricionalmente os indivíduos envolvidos nesse
binômio promovendo a alimentação saudável e ade-
quada a esta população14.

O presente estudo tem como objetivo identificar o
perfil nutricional de escolares da periferia comparando-
os com os do centro da cidade de Assis-SP.

Métodos
O presente estudo de campo, apresenta dados de

244 escolares na faixa etária de 5 anos e 4 meses a 13
anos e 6 meses, de ambos os gêneros, regularmente
matriculados em escola da periferia e do centro do 1º
ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de
ensino da cidade de Assis-SP, após assinatura e entrega
dos responsáveis do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).

Inicialmente foi realizada uma visita à cada uma das
escolas para explicar sobre a pesquisa aos diretores,
coordenadores, professores e alunos com entrega do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
para levar aos responsáveis para ciência da participação
do escolar neste trabalho. A coleta de dados foi reali-
zada em uma segunda visita, utilizando uma ficha pa-
dronizada onde foram inicialmente avaliados dados
gerais como: escola, série, gênero, data de nascimento,
seguidos da avaliação nutricional antropométrica (peso
e estatura).

As medidas antropométricas foram obtidas segundo
as recomendações do SISVAN15. A partir destas foram
obtidas a análise do estado nutricional com base nos
indicadores de: estatura para idade (E/I), índice de massa
corporal para idade (IMC/I) e peso para idade (P/I),
sendo este último somente para avaliação de crianças
de 5 a 10 anos de idade, através das curvas de cresci-
mento WHO/2007; classificando pelos pontos de corte
escore-z, como proposto pela Organização Mundial
da Saúde (OMS)16. 

A presente pesquisa foi avaliada e aprovada pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIP (CAAE –
02496712.0.1001.5512).

Resultados
Foram convidados a participar da pesquisa 300 alu-

nos e destes 244 foram voluntários, excluindo-se
18,66% (n=56), devido a não autorização dos respon-
sáveis ou por não estarem aptos a realização da avalia-
ção antropométrica na coleta dos dados.

Os escolares foram colocados em dois grupos, alunos
do centro (n=122) e da periferia (n=122). Houve uma
pequena predominância do gênero feminino em ambas
as escolas 50,82% (n=62) no centro e 52,46% (n=64) na
periferia, em relação ao masculino em ambos os grupos. 

Para a análise do indicador P/I a amostra foi menor,
pois este é aplicado somente para avaliar até os 10
anos de idade, excluindo-se 16,39%, pois passavam
desta faixa etária.

Em relação ao estado nutricional através do indicador
IMC/I (Tabela 1) a prevalência encontrada de escolares
com deficit representado pela magreza e magreza acen-
tuada foi de 2,46% nos escolares da periferia e 0% nos
escolares do centro; eutrofia 72,13% e 55,74% respec-
tivamente; sobrepeso e obesidade em conjunto, carac-
terizando o estado nutricional em excesso de peso com-
preendeu respectivamente 25,41% e 44,26%, poden-
   do-se observar que na periferia 3,28% está relacionado
a obesidade grave, enquanto no centro este encontrado
é de 11,48%. 

A Tabela 2 mostra o comparativo em relação ao indi-
cador P/I. Os escolares da periferia e do centro apresen-
tam 89,80% e 67,92% de peso adequado para idade e
peso elevado para idade de 10,20% e 32,08%, respec-
tivamente. Já, o indicador E/I, mostrou adequação em
99,18% dos escolares da periferia e 100% do centro.

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos escolares por
intervalos de escore-z, sendo que a frequência de es-
colares com magreza no indicador IMC/I aparece ape-
nas nos escolares da periferia (2,46%). As maiores pre-
valências de obesidade (IMC/I) e peso elevado para
idade (P/I) foram identificadas nos escolares do centro
(24,59% e 32,08%) em relação aos da periferia (12,30%
e 10,20%), respectivamente.

Tabela 1. Classificação do estado nutricional, segundo IMC/I,
dos escolares da periferia e centro da cidade de
Assis-SP

IMC/L

Periferia
Total (n=122)

Centro
Total (n=122)

n % n %

Magreza acentuada

Magreza

Eutrofia

Sobrepeso

Obesidade

Obesidade grave

1

2

88

16

11

4

0,82

1,64

72,13

13,11

9,02

3,28

0

0

68

24

16

14

0

0

55,74

19,67

13,11

11,48
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Discussão 
Diversos métodos existem para diagnosticar o estado

nutricional, porém alguns são caros, demorados, inva-
sivos e requerem pessoal especializado. As medidas
antropométricas, utilizadas nesta pesquisa são de fácil
execução, não invasivas, rápidas e de baixo custo,
tendo desvantagem de não identificar deficiências ca-
racterísticas, como a anemia ferropriva e hipovitami-
nose A, mas mesmo com suas limitações, tem sido o
melhor indicador utilizado isoladamente e também o
proposto pela OMS17-18. 

Uma limitação metodológica deste estudo foi rela-
cionada à aplicação de questionários para obtenção
de dados socioeconômicos dos estudantes. Justifica-se
a ausência destes, pois a população estudada consiste
de escolares que, em sua maioria, desconhece os dados
de renda familiar per capita. As escolas participantes
deste estudo estão em localizações geográficas distintas
na cidade de Assis, onde assim como em outras cidades
as regiões centrais apresentam maiores e melhores con-
dições de vida do que as da periferia19. 

O diagnóstico do estado nutricional dos escolares
por localização geográfica pode ser uma importante
ferramenta para elaborar políticas públicas de preven-
ção e controle da obesidade e baixo peso infantil. Os
resultados do presente estudo estão em concordância
na prevalência de sobrepeso/obesidade com a pesquisa
realizada em Fortaleza20 (2006), onde foi encontrada
maior prevalência nas classes de maior nível socioeco-
nômico (24,80%) em relação às de menor nível
(17,40%) e no presente estudo foi de 44,26% no centro
e 25,41% na periferia (Tabela 1).

De acordo com os resultados (Tabela 1), nota-se que
houve diferenças entre as regiões avaliadas na preva-
lência de baixo peso, sobrepeso e obesidade, sendo
esta última abrangida por obesidade e obesidade grave.
Em pesquisa realizada em Sorocaba21 (2010) também
verificou-se estas diferenças de acordo com a localiza-
ção geográfica das escolas, sendo respectivamente:
Centro 3,4, 17,2 e 15,1%; Nordeste 4,3, 11,9 e 10,7%;
e Norte 5,8, 12 e 9,1%, mostrando diferenças signifi-
cativas (p<0,001) na prevalência de alterações nutri-
cionais. Pode-se observar que o baixo peso encontrado
nesta pesquisa foi inferior ao encontrado no trabalho
realizado em Sorocaba bem como a obesidade encon-
trada na presente pesquisa teve maior prevalência, com-
parando centro com centro e periferia com Norte e
Nordeste.

Verificou-se maior prevalência de sobrepeso/obesi-
dade na classe social de maior poder aquisitivo, como
se tem observado em outros países em desenvolvi-
mento, devido à maior disponibilidade de alimentos
com maior densidade energética e pela menor prática
de atividade física, estando essa relacionada ao maior
tempo de uso de jogos eletrônicos e computadores22. 

Observando-se o estado nutricional de escolares da
rede pública de Piedade23 (2008), quanto ao peso ade-
quado para idade, foram identificados 96% de ade-
quação, assim, pode-se reconhecer a existência de si-
tuação satisfatória referente ao indicador P/I, mas na
presente pesquisa os escolares do centro não apresen-
taram as mesmas condições (Tabela 2), pois houve alta
porcentagem de peso elevado para idade, sendo indi-
cativo de que os escolares do centro encontram-se com
maior predisposição para adquirir morbidades no futuro
relacionadas ao excesso de peso22.

Apesar do deficit no estado nutricional infantil ser
um dos problemas de saúde pública, nas últimas déca-
das constata-se a transição nutricional. Mudanças no
hábito alimentar associadas a alterações demográficas,
socioeconômicas e epidemiológicas mostram esta pre-
valência, o excesso de peso predetermina a várias com-
plicações, como problemas respiratórios, diabetes mel-
litus, hipertensão arterial, dentre outros, portanto a
identificação do excesso de peso na infância é impor-
tante, pois permite intervenções precoces e prevenção
de complicações24. 

Em outro estudo segundo o setor de localização da
pré-escola realizado por Guimarães e Barros1 (2001),
verificou-se no indicador estatura/idade maior preva-
lência de crianças com déficit nas escolas fora do centro
(2,9%) quando comparadas às localizadas na área cen-

Tabela 2. Classificação do estado nutricional, segundo P/I,
dos escolares da periferia e centro da cidade de
Assis-SP

Tabela 3. Distribuição dos escolares por intervalos de esco -
re-z, segundo os índices antropométricos, dos es-
colares da periferia e centro da cidade de Assis-SP

Legenda: < – 2z = magreza, baixa estatura para idade; ≥ – 2 e ≤
+ 1z = eutrofia; ≥ – 2 e ≤ + 2z = peso adequado para idade; > +
1 e ≤ + 2z = sobrepeso; > + 2z = peso elevado para idade, obe-
sidade; ≥ – 2z = estatura adequada para idade16.

P/L

Periferia
Total (n=98)

Centro
Total (n=106)

n % n %

Peso adequado para a idade

Peso elevado para a idade

88

10

89,80

10,20

72

34

67,92

32,08

Prevalência

Índices antropométricos
escore-z

Periferia
Total (n=122)

Centro
Total (n=122)

n % n %

IMC/l
< – 2z
≥ – 2 e ≤ + 1z
> + 1 e ≤ + 2z
> + 2z

3
88
16
15

2,46
72,13
13,11
12,30

0
68
24
30

0,00
55,74
19,67
24,59

E/l
< – 2z
≥ – 2z

1
12

0,82
99,18

0
122

0,00
100

P/l
≥ – 2 e ≤ + 2z
> + 2z

(n=98)
88
10

89,80
10,20

(n=106)

72
34

67,92
32,08



tral da cidade (1,5%), resultados estes semelhantes a
presente pesquisa, sendo de 0,82% para a periferia e
0% para o centro, conforme Tabela 3. 

No indicador E/I não foram encontradas diferenças
entre as duas escolas avaliadas, pois refere-se a um in-
dicador que sofre pouca variação em curtos intervalos
de tempo, onde o comprometimento da altura está re-
lacionado a desnutrição de longa duração (formas crô-
nicas), revelando atraso no crescimento linear10-17. 

O aumento da prevalência de obesidade tem sido
observado no Brasil em diferentes áreas e segmentos
sociais, fato este relacionado à transição nutricional25.
As diferenças de nível socioeconômico (NSE) e de fa-
tores ambientais entre o centro e a periferia podem ser
determinantes e ainda devem ser pesquisados, pois
estes tipos de estudos em países em desenvolvimento
ainda estão escassos3. 

Não foi encontrado déficit no indicador peso/idade
tanto na periferia como no centro da cidade no presente
estudo, enquanto em estudo realizado na comunidade
de baixa renda do Recife6 (2001) detectou-se esta con-
dição nutricional em 3,8% das crianças; e também a
frequência de retardo de crescimento linear, de acordo
com o índice estatura/idade de 5%. Já esta condição
foi menor na presente pesquisa sendo de 0,82% e so-
mente para a periferia, circunstâncias estas que indicam
a ocorrência da transição nutricional, ou até mesmo
devido à diferença no estado nutricional entre as regiões
do Brasil, bem como também os diferentes métodos
utilizados para diagnosticar o estado nutricional entre
ambas as pesquisas18. 

Estudos epidemiológicos sobre obesidade na infância
ainda são escassos, fazendo-se necessária maior atenção
a grupos etários específicos, como crianças e adoles-
centes. Deve ser ressaltado que é importante determinar
onde estão estes indivíduos com excesso de peso, tendo
como finalidade o desenvolvimento de medidas de in-
tervenção. O conhecimento dos fatores de risco e da
distribuição da obesidade nas diversas classes sociais
implica definir prioridades e estratégias de ação na saúde
pública, especialmente na prevenção e no controle dessa
epidemia. Sendo de grande mérito esclarecer sobre os
hábitos alimentares, como também sobre as práticas de
atividades físicas, de maneira que estas alcancem de
forma eficaz todas as camadas sociais da população26.

A ausência de importante deficit nutricional no estudo
pode resultar do recebimento regular da merenda es-
colar e do fato da escola da periferia ser de período in-
tegral, tendo sistema diferenciado onde recebe três re-
feições/dia da Secretaria Municipal da Educação da
cidade, assim como do engajamento em atividades
educativas e de lazer que favoreçam o crescimento in-
fantil27. A redução da prevalência de déficits antropo-
métricos tem sido verificada no Brasil em várias pes-
quisas e vem sendo atribuída a expansão da cobertura
de serviços de saneamento, saúde e educação e à oferta
de programas de suplementação alimentar1.

Assim, mesmo em um município de pequeno porte,
é possível observar diferenças relevantes no padrão nu-
tricional de subgrupos da população, que estão viven-

ciando, em diferentes graus, a transição nutricional.
As manifestações biológicas da má nutrição, tanto a

desnutrição como a obesidade são reflexos do desen-
volvimento social, pois a questão social também se ma-
nifesta no contexto alimentar e nutricional; a sujeição
da sociedade a direção do capital produz reflexos nos
modos de comer, viver, adoecer e morrer das popula-
ções. Em dados obtidos da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) realizada pelo IBGE entre 2002 e 2003,
a elasticidade-renda no modelo com controle do preço
dos alimentos e variáveis sociodemográficas indica que
o aumento de um ponto percentual na renda mensal
per capita elevaria a participação de frutas e hortaliças
no total de alimentos adquiridos da família28-29.

Conclusão 
Houve prevalência de sobrepeso e obesidade nos es-

colares do centro de Assis. Bem como, uma relação evi-
dente entre a frequência do excesso de peso e da locali-
zação geográfica que reflete as condições socioeconômi-
cas dos alunos, observando-se uma relação diretamente
proporcional entre o nível socioeconômico e o sobre-
peso/obesidade. 

Orientações educacionais relativas a dietas saudáveis,
bem como a adequação das merendas precisam consi-
derar os diferentes padrões nutricionais prevalentes no
interior da rede de escolas públicas. Existe assim, a ne-
cessidade de atividades de vigilância nutricional, da
atuação conjunta de escolas/serviços de saúde e educa-
ção para o monitoramento dos perfis nutricionais e im-
plementação de intervenções diferenciadas para os dis-
tintos espaços/instituições frequentados pelos escolares.
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