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Objetivos 

A alimentação nos primeiros anos de vida tem 
repercussão na saúde da criança a curto e 
longo prazo

(1)
, mas afeta notadamente o estado 

nutricional. Considerando que as doenças 
crônicas não transmissíveis destacam-se como 
desafio para a saúde pública, especialmente a 
obesidade, inclusive infantil, decorrente das 
práticas alimentares adotadas, este estudo teve 
como objetivo avaliar as práticas alimentares e 
sua relação com o estado nutricional de 
crianças menores de dois anos de idade.  

Métodos e Procedimentos 

Estudo transversal de abordagem quantitativa, 
subprojeto de investigação mais ampla, 
aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa. Foi 
conduzido em município de pequeno porte do 
estado de São Paulo com amostra de 301 
crianças menores de dois anos, cadastradas 
em Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Recordatório alimentar de 24h foi obtido por 
entrevista face a face com as mães e 
categorizado de acordo com os marcadores do 
Sistema Nacional de Vigilância em Alimentação 
e Nutrição

(2)
. Verificou-se peso e estatura das 

crianças e obtiveram-se os índices 
antropométricos peso para idade (P/I), estatura 
para idade (E/I) e Índice de Massa Corporal 
para idade (IMC/I) com o software Anthro. 
Estado nutricional foi classificado em adequado 
ou inadequado

(3)
. Realizou-se análise bivariada 

com o software Stata e empregou-se o teste 
qui-quadrado com nível de significância de 5%.  

Resultados 

Das 301 crianças avaliadas, 128 eram menores 
de seis meses. Dessas, 18% não receberam 
leite materno no dia anterior à entrevista e 

quanto ao estado nutricional, constatou-se que 
33% apresentavam P/I inadequado, 26% IMC/I 
inadequado e 17% E/I inadequado.  

Das 173 crianças de seis a 24 meses, menos 
da metade recebeu leite materno no dia 
anterior à entrevista (47%); 14% não recebeu 
comida de sal; 53% consumiu alimento 
ultraprocessado; 24% não consumiu café da 
manhã; 13% não jantou e 8% não almoçou. 
Observou-se inadequação do estado nutricional 
em 32%, 25% e 13% das crianças, segundo os 
índices antropométricos E/I, P/I e IMC/I, 
respectivamente.  

Não se constatou associação significativa entre 
consumo alimentar e estado nutricional nos 
dois grupos avaliados. 

Conclusões 

Apesar de não ter sido observada associação 
entre práticas alimentares e estado nutricional, 
destacam-se elevados percentuais de práticas 
alimentares não saudáveis e estado nutricional 
inadequado. Considerando tratar-se de 
crianças cadastradas em UBS, os resultados 
apontam para a importância dos profissionais 
de saúde atuantes na atenção básica 
incorporarem o aconselhamento nutricional 
como prática efetiva na rotina dos serviços de 
saúde, com vistas à promoção da saúde 
infantil. 
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