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RESUMO

Boas práticas de alimentação são importantes para a manutenção da qualidade de vida. Nesse contexto, insere-se a idade pré-escolar, pois nesse 
período muitas transformações ocorrem, exigindo do indivíduo a aquisição de rotinas alimentares que auxiliem seu crescimento e 
desenvolvimento adequado. Cabe-se salientar que modificações no padrão alimentar desde a infância, bem como o acompanhamento do 
crescimento, são imprescindíveis para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida na fase adulta. O presente trabalho objetivou avaliar o 
estado nutricional de pré-escolares de uma creche filantrópica de São Luís, propondo ações para situações de risco. Tratou-se de um estudo 
transversal, realizado em março de 2016, com 42 pré-escolares, na faixa etária de 2 a 4 anos, matriculados nessa instituição. O estado nutricional 
foi classificado através das curvas de crescimento propostas pela Organização Mundial da Saúde (2007), segundo o indicador IMC/IDADE. De 
acordo com os resultados obtidos, 78,57% das crianças estavam eutróficas, 19,04% estavam com risco de sobrepeso e 2,38% obesas. Apesar da 
maioria das crianças encontrar-se em estado de eutrofia, observa-se que os níveis de sobrepeso e obesidade ainda são expressivos. Como 
proposta de ação para crianças com sobrepeso e obesidade, orienta-se a inclusão de mais frutas, verduras e legumes na alimentação em 
detrimento de açúcares, alimentos gordurosos e industrializados, além da realização de refeições nos horários adequados. Sugere-se para aquelas 
que estão eutróficas, a manutenção do peso adequado e orienta-se que sigam uma alimentação balanceada, rica em nutrientes fundamentais 
para um bom desenvolvimento físico, mental e cognitivo. Os alimentos devem ser oferecidos para satisfazer as necessidades alimentares e 
nutricionais, a fim de suprir as energias gastas com as atividades das crianças no dia a dia. Nesse sentido, levar a educação alimentar e nutricional, 
constitui uma forma eficaz e positiva de propagar a saúde. É essencial estimular hábitos alimentares de vida saudáveis não só para os alunos, mas 
também inserir a família dentro desse processo. Para que a criança consiga êxito é importante que o educador, juntamente com os familiares 
trate a alimentação como algo planejado, buscando trazer as preferências individuais, inclusive respeitar aspectos culturais para que a criança não 
entenda a educação como algo imposto ou que gere sacrifícios. Conclui-se que a educação nutricional é fundamental no âmbito escolar para 
formação de novos valores ligados a alimentação.
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