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RESUMO 

 

Machado TC. Estado nutricional, composição corporal e peso ao nascer de 

crianças de 2 a 6 anos de idade de creches públicas de Taubaté, SP [tese de 

doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012. 

 

Introdução - A partir dos estudos de Barker observou-se que o baixo peso ao 

nascer está associado ao desenvolvimento de doenças crônicas no adulto. 

Estudos sobre a composição corporal na infância também podem contribuir 

para a compreensão de seu papel no risco de desenvolvimento de doenças 

crônicas em etapas posteriores da vida. Objetivo - Analisar as relações entre o 

peso ao nascer, a composição corporal e o estado nutricional em crianças de 2 

a 6 anos de idade. Métodos - Estudo de coorte histórica a partir de uma 

amostra aleatória probabilística, por conglomerados, das creches públicas de 

Taubaté - SP (2008 e 2009) compondo uma amostra de 950 crianças. As 

medidas antropométricas das crianças utilizadas ao nascimento foram peso e 

comprimento e as na idade pré-escolar foram peso, estatura, circunferência do 

braço (CB), circunferência da cintura (CC), dobra cutânea tricipital (DCT) e 

dobra cutânea subescapular (DCSE). Para avaliação do estado nutricional, 

utilizou-se o Índice de Massa Corpórea (IMC) em escore z e pontos de corte 

internacionalmente aceitos. Para a avaliação da composição corporal utilizou-

se a área muscular do braço (AMB) e a área gorda do braço (AGB) em escores 

z e a razão CC para estatura (CC/E). As análises foram realizadas a partir dos 

parâmetros de tendência central, dispersão e proporções, adotando-se um 

nível de significância de 5%. Resultados - A média de peso ao nascer (PN) 

dos pré-escolares foi de 3150,1g com um desvio padrão (dp) de 487,7g e uma 

mediana de 3142,5g. As médias e os dp do escore z de estatura, peso e IMC 

foram: -0,05 (1,06), 0,27 (1,21), 0,43 (1,22), respectivamente. Nos pré-

escolares nascidos com 3000g ou mais, a estatura atual correlacionou-se 

positivamente com o PN (rP=0,16 e p<0,0001). Nos pré-escolares como um 

todo, quanto maior o PN, maior o IMC (rP=0,19 e p<0,0001). A mediana do 

escore z de IMC nos pré-escolares nascidos com mais de 3500g foi superior à 

observada nas demais faixas de PN. Pela regressão linear múltipla, cada 

aumento de 1kg no peso ao nascer corresponde um aumento de 0,45 escores 



z no IMC na idade pré-escolar. Observou-se uma correlação direta entre o PN 

e a AMB (rP=0,13 e p<0,0001) e a AGB (rP=0,10 e p=0,003). Os pré-escolares 

com excesso de peso e que nasceram abaixo da mediana de PN apresentaram 

uma menor AMB em comparação com os nascidos acima da mediana. Não 

houve diferença para as medianas de AGB ou de CC entre esses grupos de 

peso ao nascer. A razão CC/E mostrou correlação direta com o IMC (rP=0,78), 

a AMB (rP=0,52), a AGB (rP=0,66) e com a proporção da AGB (rP=0,54), 

p<0,0001. Já entre a razão CC/E e a proporção de AMB corrigida observou-se 

uma correlação inversa (rP= -0,38), p<0,0001. Conclusões - Quanto maior o 

peso ao nascer das crianças, maior o seu IMC na idade pré-escolar. A massa 

magra e a massa gorda corporal também são maiores na idade pré-escolar nas 

crianças com maior peso de nascimento. O importante é que nos pré-escolares 

com excesso de peso a massa magra é menor nos que nasceram com menor 

peso, sem que se observe diferença para a massa gorda corporal em função 

do peso ao nascer. Quanto maior a razão CC/E também será maior a 

quantidade de massa magra e de massa gorda corporal, contudo o aumento da 

razão CC/E é acompanhado por um aumento desproporcionalmente maior da 

massa gorda em comparação com o da magra. 

 

Descritores: criança pré-escolar, peso ao nascer, composição corporal, 

circunferência da cintura, sobrepeso, obesidade, indicadores de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Machado TC. Nutritional status, body composition and birth weight of 2 to 6 

year old children of public daycare centers in Taubaté, SP [thesis]. São Paulo 

(BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Introduction - Barker studies evinced that low birth weight is a risk factor to 

develop chronic diseases in adults. Research about children body composition 

can also contribute to understand its role in the development of chronic 

diseases in later stages in life. Objective - To analyze the relationship among 

birth weight, body composition and nutritional status of 2 to 6 years old children. 

Methods - Historical cohort study of a probabilistic randomized sample by 

conglomerates, of public day care centers in Taubaté, SP (2008-2009) that 

resulted in a final sample of 950 children. The children’s anthropometric 

measures collected at preschool age were weight, height, upper arm 

circumference (AC), waist circumference (WC), triceps skinfold (TS), and 

subscapular skinfold (SS). Birth weight and length were retrospectively 

corrected. Body Mass Index (BMI) Z score was used to evaluate the children 

nutritional status based on cut-off points internationally accepted. Upper arm 

muscle area (UMA) and upper arm fat area (UFA) in Z-scores, and the waist-to-

height ratio (WHtR) were used to evaluate the body composition. The analysis 

was carried out from measures of central tendency, dispersion and proportions, 

adopting a level of significance of 5%. Results - The mean birth weight (BW) of 

the preschool children was 3150.5g with a standard deviation (SD) of 487.7g 

and the median of BW was 3142.5g. The means and the SD of the Z-score of 

height, weight and BMI at pre-school age were respectively: -0.05(1.06), 

0.27(1.21), 0.43(1.22). Height of preschool children born with 3000g or more 

showed a direct correlation with BW (rP=0.16; p<0.0001). In the preschool 

sample as a whole, the higher the BW the higher the BMI (rP=0.19; p<0.0001). 

The median preschool children Z-score of BMI of the group born with more than 

3500g was superior to the one observed in the group born with lower weight. By 

a multiple linear regression each increase of 1kg in the birth weight corresponds 

to an increase of 0,45 z scores in the BMI at preschool age. It was also 

observed a direct correlation between BW and the UMA (rP=0.13; p<0.0001) 



and the UFA (rP=0.10; p=0.003). The preschool children with excess of weight 

and that were born below the median of BW showed a lower UMA in 

comparison to those born with a weight above the median. There was no 

difference to the medians of UFA or WC according to birth weight. The WHtR 

showed a direct correlation with the BMI (rP=0.78), the UMA (rP=0.52), the UFA 

(rP=0.66) and the arm fat index (% fat area), rP =0.54, p<0.0001. On the other 

hand it was observed an inverse correlation between the WHtR and the 

proportion of the UMA corrected (% muscle area), rP= -0.38 and p<0.0001. 

Conclusions - The higher the children’s birth weight, the higher their BMI in 

preschool age. The lean and the fat body masses are also higher in the 

preschool age in children with a higher birth weight. The most relevant things 

observed is that in preschool children with excess of weight the lean mass is 

lower in the ones who were born with a lower weight, and that there were no 

correlation between UFA and birth weight. The higher the WHtR it will also be 

higher the amount of lean and fat mass; however the increase of the WHtR is 

followed by a disproportionately higher increase of the fat body mass when 

compared to that of the lean body mass. 

 

 

Describers: preschool child, birth weight, body composition, waist 

circumference, overweight, obesity, health status indicators. 
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Figura 24 Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e o percentual de área muscular do 

braço corrigida (%AMBc) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 

2008-2009. 
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Figura 25 Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e o percentual de área muscular do 

braço corrigida (%AMBc) dos pré-escolares obesos. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 26 Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e a área gorda do braço (zAGB) dos pré-

escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 27 Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e o percentual de área gorda do braço 

(%AGB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 28 Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e o percentual de área gorda do braço 

(%AGB) dos pré-escolares obesos. Taubaté-SP, 2008-

2009. 
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Figura 29 Curva ROC da razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) dos pré-escolares com excesso de peso. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 

77 

Figura 30 Regressão logística entre o escore z de índice de massa 

corpórea (zIMC) e a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-

2009. 
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Figura 1A 

(Anexo 7) 

Distribuição de frequência dos pré-escolares segundo 

comprimento ao nascer em centímetros. Taubaté-SP, 

2008-2009. 
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Figura 2A 

(Anexo 7) 

Relação entre o peso ao nascer (PN) e índice de massa 

corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares com 

excesso de peso. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 3A 

(Anexo 7) 

Relação entre o peso ao nascer (PN) e índice de massa 

corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares obesos. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 

123 

Figura 4A 

(Anexo 7) 

Relação entre o peso ao nascer (PN) e a circunferência 

da cintura em escore z (zCC) dos pré-escolares com 

excesso de peso (n=95). Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 5A 

(Anexo 7) 

Relação entre o peso ao nascer (PN) e a razão 

circunferência da cintura para estatura (CC/E) dos pré-

escolares com excesso de peso. Taubaté-SP, 2008-

2009. 
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Figura 6A 

(Anexo 7) 

Relação entre o peso ao nascer (PN) e a circunferência 

da cintura em escore z (zCC) dos pré-escolares obesos 

(n=42). Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 7A 

(Anexo 7) 

Relação entre o peso ao nascer (PN) e a razão 

circunferência da cintura para estatura (CC/E) dos pré-

escolares obesos. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 8A 

(Anexo 7) 

Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e o percentual de área muscular do 

braço (%AMB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-

2009. 
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Figura 9A 

(Anexo 7) 

Relação entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e o percentual de área muscular do 

braço (%AMB) dos pré-escolares obesos. Taubaté-SP, 

2008-2009. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AGB  – Área Gorda do Braço 

%AGB  – Percentual de Área Gorda do Braço 

AMB  – Área Muscular do Braço 

%AMB  – Percentual de Área Muscular do Braço 

AMBc  – Área Muscular do Braço Corrigida 

%AMBc  – Percentual de Área Muscular do Braço Corrigida 

ATB  – Área Total do Braço 

CB  – Circunferência do Braço 

CC  – Circunferência da Cintura 

CC/E  –  Circunferência da Cintura para Estatura 

CDC  – Center for Disease Control and Prevention 

CN   – Comprimento ao Nascer 

DCT  – Dobra Cutânea Tricipital 

DCSE  – Dobra Cutânea Subescapular 

dp  – Desvio Padrão 

DXA  – Absorção do Raio X de Dupla Energia 

gl  – Graus de Liberdade 

IBGE  – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH  – Índice de Desenvolvimento Humano 

IMC  – Índice de Massa Corpórea 

IOTF  – International Obesity Task Force 

MS  – Ministério da Saúde 

NCHS  –  National Center for Health Statistics 

NHANES  –  National Health and Nutrition Examination Survey 

OMS  – Organização Mundial da Saúde 

PNUD  – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PN  – Peso ao Nascer 

POF  – Pesquisa de Orçamentos Familiares 

RCIU  – Restrição de Crescimento Intrauterino 

RNBP  – Recém Nascidos de Baixo Peso 



ROC  – Receiver Operating Characteristic Curve 

rP  – Coeficiente de Correlação de Pearson 

SEADE  – Sistema Estadual de Análise de Dados 

SM  – Salário Mínimo 

WHO  – World Health Organization 

zAGB  – Escores z de Área Gorda do Braço 

zAMB  – Escores z de Área Muscular do Braço 

zCB  – Escores z de Circunferência do Braço 

zCC  – Escores z de Circunferência da Cintura  

zDCT  – Escores z de Dobra Cutânea Tricipital 

zDCSE  – Escores z de Dobra Cutânea Subescapular 

zE – Escores z de Estatura 

zIMC  – Escores z do Índice de Massa Corpórea 

zP  – Escores z de Peso 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O peso ao nascer reflete, entre outras coisas, o crescimento 

intrauterino e o estado nutricional do recém-nascido, sendo considerado um 

indicador de saúde individual capaz de influenciar o crescimento e o 

desenvolvimento da criança, a médio e longo prazo, tendo repercussões 

inclusive nas condições de saúde do individuo adulto. O baixo peso ao 

nascer (< 2500g), especificamente, é considerado como um importante fator 

preditivo para a mortalidade no período neonatal e na infância147.  

A partir dos estudos de Barker6,7,9,49, observou-se que o baixo peso ao 

nascer também estaria associado ao desenvolvimento de doenças crônicas 

no adulto (doença arterial coronariana, hipertensão arterial, acidente 

vascular cerebral e diabetes mellitus tipo 2).  

Segundo BARKER e FALL8 a doença cardíaca coronária tem início a 

partir de adaptações fetais que ocorrem devido a um ambiente intrauterino 

adverso. Ao se adaptar a um ambiente desfavorável, em particular a uma 

nutrição subótima, o crescimento de certos órgãos e tecidos fetais, incluindo 

o fígado e o pâncreas, fica restrito, enquanto que outros, incluindo o cérebro, 

são poupados.  

Desde longa data estudos em animais já apontavam que uma nutrição 

inadequada durante períodos de crescimento rápido na vida intrauterina 

poderia alterar permanentemente a estrutura e a fisiologia de órgãos e 

tecidos48,150. Essa adaptação ocorre porque o número de células, a 

vascularização e o metabolismo dos órgãos e sistemas do corpo são 

estabelecidos durante o crescimento intrauterino8.  

Após o nascimento, a adaptação ocorrida na vida intrauterina em 

associação com o aumento da oferta de alimentos pode vir a causar 

prejuízos para a saúde do indivíduo, a médio e longo prazo, principalmente 

aumentando o risco de desenvolvimento de doenças crônicas na idade 

adulta6,7,9,78.   

Este fenômeno é conhecido como programação fetal ou hipótese da 

origem fetal de doenças ou ainda, atualmente, simplesmente como Teoria de 
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Barker. Diversos autores têm pesquisado a origem fetal de doenças crônicas 

na população adulta, principalmente da obesidade, do diabetes tipo 2 e da 

hipertensão arterial6,7,9,23,32,49,79,101. Nesse sentido, meta-análise recente 

verificou um risco relativo de 2,53 para ocorrência de síndrome metabólica 

em adultos que haviam nascido com baixo peso125.  

Síndrome metabólica pode ser definida como a presença de alterações 

físicas, fisiológicas e bioquímicas que estão associadas ao aumento no risco 

de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O 

agrupamento de algumas características pode estar envolvido no 

desenvolvimento dessa síndrome, principalmente, a obesidade, sobretudo a 

obesidade visceral; a hipertensão arterial; a doença hepática gordurosa não 

alcoólica; a dislipidemia aterogênica; os marcadores de inflamação vascular; 

a resistência à insulina, e alterações na homeostasia da glicose40,141. 

Quanto à origem fetal especificamente da obesidade, tem-se 

observado que quanto maior o peso ao nascer, maior o risco de excesso de 

peso em etapas posteriores da vida32,45,68,93,106, inclusive em 

crianças13,29,50,51,131,132. 

A obesidade representa atualmente um problema mundial de saúde 

pública, presente inclusive na população infantil152, ocorrendo já com 

elevada prevalência mesmo na idade pré-escolar28,98,100,130,143. Segundo 

dados nacionais, a prevalência de excesso de peso já era elevada, 7,2%, em 

1996 entre as crianças menores de 5 anos e mantinha-se ainda no mesmo 

patamar, 7,3%, 10 anos depois14.  

Em crianças maiores, para o Brasil como um todo, na faixa etária de 5 

a 9 anos, entre os anos de 1989 e 2008/09 observou-se um aumento 

importante na prevalência de obesidade, que passou de 4,1% para 16,6% 

nos meninos e de 2,4% para 11,8% nas meninas. Na região sudeste, 

observaram-se prevalências ainda maiores para esta faixa etária chegando, 

em 2008/09, a afetar 20,6% dos meninos e 13,6% das meninas58. 

No outro extremo da gama de variação do estado nutricional, houve um 

declínio marcante na prevalência de déficit de peso para idade entre 1974/75 

e 2006, reduzindo de 16,6% para 1,8% nas crianças menores de 5 anos14,57. 



22 

 

 

Observou-se também, nesta mesma faixa etária, uma redução importante, 

da ordem de 50%, na prevalência de déficit estatural no Brasil, passando de 

13,4% em 1996 para 6,7% em 200614. Segundo MONTEIRO et al.92, essa 

redução importante na prevalência de desnutrição pode ser atribuída, 

principalmente, ao aumento da escolaridade materna, ao crescimento do 

poder aquisitivo das famílias, à expansão da assistência à saúde e à 

melhoria nas condições de saneamento ocorridos neste período de tempo.  

Um estudo de coorte populacional realizado em Pelotas, Sul do Brasil, 

entre 1982 e 2004, também observou um declínio na prevalência de déficit 

de estatura, de 10,9% para 3,6% e um aumento na prevalência de 

sobrepeso, de 7,6% para 12,3%, em crianças de 4 anos de idade85. 

Essa tendência de diminuição da prevalência de déficit de peso e 

aumento da prevalência de obesidade infantil em menores de 5 anos tem 

sido descrita também em outros países latinoamericanos10 e, há mais 

tempo, em países desenvolvidos12,16,26.  

Destaca-se que a obesidade infantil gera consequências na morbi-

mortalidade ainda na infância27, sendo, inclusive, considerada como 

preditora para o desenvolvimento de outras doenças crônicas em etapas 

posteriores da vida5,37,136. Segundo GARDNER et al.43, o peso aos 5 anos de 

idade prevê o peso aos 9 anos de idade e, o estado metabólico aos 9 anos 

significa risco futuro, logo, esses autores sugerem que estratégias de 

intervenção para prevenir doenças cardiovasculares seriam melhores 

quando dirigidas para crianças na idade pré-escolar.  

Dentro desse contexto epidêmico de obesidade infantil e da teoria de 

programação fetal das doenças crônicas no adulto, alguns autores 

estudaram o efeito do crescimento fetal na população infantil e identificaram 

que crianças com restrição de crescimento intrauterino (RCIU) também 

apresentavam um maior risco de desenvolver excesso de peso ainda na 

infância83,106,129,148.  

MARTINS e CARVALHO83, em revisão sistemática, verificaram haver 

associação entre o peso ao nascer (PN) e obesidade e/ou aumento da 

gordura corporal na infância. Nesta revisão, os autores observaram que 
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havia estudos que descreviam tanto uma associação positiva (15 estudos) 

quanto uma associação negativa (três estudos) entre o PN e excesso de 

peso e/ou aumento da adiposidade corporal na infância. Dos estudos citados 

nessa revisão, destacam-se dois que observaram relação inversa entre o PN 

e a composição corporal.  O estudo WALKER et al.142 avaliou crianças aos 7 

e aos 11 anos de idade, e apesar de ter encontrado uma associação positiva 

entre o PN e o índice de massa corpórea (IMC) nessas idades, observou 

uma correlação negativa entre PN e gordura central nas crianças aos 11 

anos de idade. Outro estudo também observou uma associação negativa 

entre PN e acúmulo de gordura central e subcutânea em crianças de 5 a 14 

anos de idade102. 

Além do peso ao nascer, existem outros fatores descritos na literatura 

como determinantes do risco de excesso de peso na infância, como o nível 

socioeconômico familiar29,50,51,91; o comportamento alimentar da família62,114 

e da criança4,26,50,51,54; a prática de atividade física26,62,131,132, e fatores 

genéticos23,26,50,116. Mais recentemente, tem-se discutido outros dois fatores 

que também estariam envolvidos: um expressivo catch up de crescimento 

nos primeiros 2 anos de vida55,56,105,106,110 e a composição corporal, 

principalmente quando ocorre especificamente uma redução da massa 

muscular, que modificaria a capacidade do organismo em lidar com o 

metabolismo da glicose, o que é bastante frequente nestas 

circunstâncias33,126,156.  

Barker e colaboradores7,8 propuseram várias hipóteses que explicariam 

a associação observada entre a RCIU (comumente medida pelo baixo peso 

ao nascer) e uma redução na massa magra corporal que estas crianças 

podem apresentar. Uma primeira hipótese seria a já exposta anteriormente 

quanto ao favorecimento do desenvolvimento de órgãos vitais em detrimento 

de outros tecidos, neste caso, o tecido muscular. Uma segunda hipótese 

sugere que uma hipoglicemia fetal, por um aporte insuficiente de glicose, 

acarretaria uma redução na secreção de insulina que, por sua vez, 

estimularia o catabolismo proteico. Uma terceira hipótese seria que uma 
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nutrição fetal inadequada reduziria a concentração do fator de crescimento 

insulino-símile 1 (IGF-1), comprometendo o crescimento da massa muscular. 

Como o músculo é um importante local para captação, metabolização e 

estocagem de glicose, uma “programação” que resulte numa redução da 

proporção de massa muscular capaz de provocar resistência à insulina, seria 

um dos possíveis mecanismos que relacionam o baixo peso ao nascer por 

RCIU com uma elevação do risco para doenças crônicas não transmissíveis 

na vida adulta33,52,63,111,126,156.  

Diversos autores têm estudado as relações entre o peso ao nascer e 

a composição corporal, mas destaca-se que a maioria dos estudos foram 

realizados com escolares e/ou adolescentes68,73,97,102,140,144,149 ou com 

adultos33,42,63,116,156. No que tange às crianças na idade pré-escolar, são 

poucos os estudos que pesquisaram essas relações52,55,56,61,96,139. 

No conjunto, tem sido observado certo consenso quanto à relação 

entre PN e massa magra corporal em etapas posteriores da vida, inclusive, 

já em pré-escolares83,106,116.  Para a maioria dos estudos esta relação é 

positiva em escolares e/ou em adolescentes65,68,117,122,126,144,148 e em 

adultos33,42,63,120,156, mas, embora em menor número, alguns autores já a 

demonstram também  entre os pré-escolares52,55,56,61,96.  

Em apenas dois estudos os autores não encontraram correlação entre 

essas duas varáveis, um em crianças brasileiras na idade escolar73 e o outro 

em adolescentes norte-americanos97.  

Entretanto, para a relação entre o peso ao nascer e a massa gorda 

corporal, alguns estudos têm observado uma correlação positiva65,117,149,157, 

outros negativa102,142, outros não significante42,63,68,73,122,126,144 ou ainda uma 

curva de regressão em forma de “U”, ou seja, baixo e alto PN associados a 

uma maior massa gorda corporal97. Mesmo em pré-escolares não se 

observa consenso quanto a essa relação, sendo observados estudos que 

relataram tanto uma correlação positiva52,61 quanto negativa55,56. 

Dentre os estudos com escolares e adolescentes, destaca-se o de 

SINGHAL et al.126 no qual se verificou que um aumento da ordem de um 

desvio padrão no peso ao nascer se associava a um aumento de 2 a 3% na 
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massa magra corporal, sem que ocorresse um aumento correspondente na 

quantidade de massa gorda.  

Quanto à distribuição da gordura corporal, diversos autores têm 

apontado para a importância da utilização da circunferência da cintura na 

estimação, mesmo que indireta, da gordura visceral, principalmente no 

rastreamento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas que tem 

sido descrito associado a uma maior circunferência da 

cintura2,82,87,90,95,123,128.  

A importância de se estudar a circunferência da cintura decorre, 

principalmente, do mecanismo pelo qual o acúmulo de gordura central, 

especificamente a visceral, leva a uma resistência à insulina, possivelmente 

devido ao aumento da lipólise e libertação de ácidos graxos livres. Por sua 

vez, a resistência à insulina está associada ao desenvolvimento de uma 

variedade de fatores de risco para as doenças cardiovasculares como a 

intolerância a glicose, hipertensão arterial, dislipidemias e lesão vascular, 

que são os principais mecanismos envolvidos no desenvolvimento da 

síndrome metabólica21,36,40,141. 

Estudo de meta-análise observou evidências que suportam a 

superioridade da mensuração da obesidade central, especialmente quando 

se utiliza a razão da circunferência da cintura pela estatura (CC/E), quando 

comparada ao IMC na detecção de risco cardiovascular (hipertensão arterial, 

diabetes tipo 2 e dislipidemia) em homens e mulheres adultos70.  

Entretanto, em crianças não há consenso quanto a esse marcador, 

pois enquanto alguns autores não observaram diferença entre a utilização do 

IMC ou da medida da circunferência da cintura na predição do risco 

cardiometabólico20,38,67,74,146, outros autores demonstraram que há diferença 

entre ambos, considerando a medida da circunferência da cintura um melhor 

preditor2,64,87,94,123. Independentemente da contradição destes estudos, para 

CORVALÁN et al.25, em crianças chilenas de 4 anos de idade, tanto o IMC 

quanto a circunferência da cintura seriam pobres preditores de risco 

cardiometabólico. 
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Alguns pesquisadores, tendo em vista a teoria da programação fetal da 

composição corporal, avaliaram a relação entre o peso ao nascer e a 

circunferência da cintura e com outros estimadores de gordura central. 

Esses estudos, assim como os demais nessa área, foram realizados, em sua 

maioria, em escolares e/ou adolescentes65,68,71,102,122,149,157, 

adultos17,24,46,63,76,88,120. Entre os pré-escolares, foram encontrados apenas 

dois estudos55,56,139.  

Desses estudos realizados em escolares, adolescentes e adultos, 

assim como foi observado para os demais marcadores de gordura corporal, 

a existência ou a direção da relação entre o peso ao nascer e a gordura 

central continua controversa, sendo descritas correlações 

positivas34,46,63,71,149,157 ou negativas76,77,102  ou, ainda, não 

significantes17,24,68,88,120,122. Também não se tem observado consenso dessa 

relação para os pré-escolares sendo descrita como positiva no estudo de 

VALŪNIENE et al.139 e como negativa no estudo de IBÁÑEZ et al.55,56. 

Na população infantil existem ainda divergências quanto à maneira de 

operacionalização da circunferência da cintura na prática. Alguns autores 

sugerem que é melhor utilizá-la em percentil ou escore z, definidos a partir 

de tabelas específicas por faixa etária e sexo134, enquanto outros indicam 

que há uma melhor correlação com os fatores de risco cardiometabólicos  

quando se utiliza a razão da circunferência da cintura pela estatura95, 

havendo quem sugira também a utilização de tabelas específicas, segundo 

sexo e idade, para a circunferência da cintura ou para a sua razão com 

estatura119.  

TYBOR et al.137 questionaram, inclusive, a validade da proposta de 

correção da circunferência da cintura segundo sexo e idade realizada pela 

razão desta com a estatura devido à existência residual de uma correlação 

desse indicador (razão CC/E) com a estatura. Entretanto, TAYLOR et al.135 

mostraram que a razão CC/E era o melhor indicador para a identificação de 

baixo e alto nível de gordura central, em crianças e adolescentes, e em 

ambos os sexos, classificando corretamente os níveis de gordura central em 
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pelo menos 90% das vezes quando comparado ao resultados obtidos pela 

absorção do raio X de dupla energia – DXA. 

O ponto de corte de 0,5 para a razão CC/E tem sido proposto por 

alguns autores como universal, tanto para crianças, quanto adolescentes e 

adultos no rastreamento do risco cardiovascular, porém nenhum desses 

estudos avaliou crianças abaixo de 4 anos de idade82,87,90,128.  Entretanto, 

outros estudos têm observado pontos de corte menores para a razão CC/E 

na detecção do risco cardiometabólico associado ao excesso de gordura 

abdominal: de 0,47 para crianças brasileiras de 6 a 10 anos de idade67, e de 

0,41 para adolescentes africanos de 9 a 15 anos de idade95. 

Diante do exposto, apesar das controvérsias, fica patente que a 

composição corporal deve desempenhar algum papel, possivelmente 

importante, na “programação” metabólica e respectivos riscos de doenças 

crônicas. 

Estudos que vinculam o peso ao nascer com a distribuição de tecido 

adiposo corporal, bem como o acúmulo de gordura na região central do 

organismo, permanecem controversos mesmo em adultos. Assim, a 

avaliação da composição corporal durante a infância oferece uma 

oportunidade importante para melhorar a compreensão da composição 

corporal e da programação fetal, e a contribuição desta última no risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas ainda na infância ou em etapas 

posteriores da vida145. 

Nesse sentido, a avaliação da composição corporal vem ganhando 

importância, mesmo que por meio de métodos indiretos, e a sua 

caracterização tem sido recomendada, inclusive para o diagnóstico 

nutricional de populações, visando aumentar a qualidade desse 

diagnóstico75.  

Ressalte-se ainda que as doenças crônicas em geral têm como 

característica uma evolução lenta e insidiosa, muitas vezes com um longo 

período de latência, com a presença de múltiplos fatores de risco, além de 

uma etiologia múltipla e complexa, com seu início ainda na 

infância84,91,112,152.  
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Como consequência, considerando que tanto o excesso de gordura 

quanto a diminuição da massa magra corporal em crianças podem 

representar fatores de risco para a saúde a médio e longo prazo, a avaliação 

da composição corporal já durante a infância torna-se tarefa importante. A 

detecção precoce de suas alterações pode contribuir para a elaboração de 

medidas mais eficazes para a prevenção da obesidade e de suas possíveis 

complicações.  

Assim, face à importância do tema, composição corporal e seus 

desdobramentos, e, sobretudo, considerando as questões ainda em aberto 

sobre o mesmo realizou-se a presente pesquisa para estudar a associação 

existente entre peso ao nascer, estado nutricional e composição corporal de 

crianças de 2 a 6 anos de idade. 
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2 HIPÓTESE  

 

Menor peso ao nascer teria relação com excesso de peso, maior 

quantidade de massa gorda e menor quantidade de massa magra corporal 

de crianças pré-escolares. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Analisar as relações entre o peso ao nascer, a composição corporal e o 

estado nutricional em crianças de 2 a 6 anos de idade. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Descrever o peso ao nascer dos pré-escolares de Taubaté-SP, 

nascidos entre 2002 e 2007; 

3.2.2 Descrever o estado nutricional e a composição corporal na idade 

pré-escolar; 

3.2.3 Analisar a relação entre o peso ao nascer e o estado nutricional na 

idade pré-escolar;  

3.2.4 Analisar a relação entre o peso ao nascer e a composição corporal 

na idade pré-escolar; 

3.2.5 Analisar a relação entre a circunferência da cintura e o estado 

nutricional e a composição corporal na idade pré-escolar. 
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4 METODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Realizou-se um estudo de coorte histórica de pré-escolares da cidade 

de Taubaté-SP, nascidos entre 2002 e 2007. 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O município de Taubaté está localizado na mesorregião do Vale do 

Paraíba e dista 123 km de São Paulo, capital do Estado (Figura 1).  Segundo 

o Censo Demográfico de 201059, Taubaté contava com uma população de 

278.686 habitantes no município dos quais 97,8% (272.673) viviam na zona 

urbana, 77,2% declaravam-se brancos e 49,1% eram do sexo masculino. 

Em 2010 Taubaté contava com 14.449 crianças entre 1 e 4 anos de idade 

(5,3% da população total) e 18.936 crianças entre 5 e 9 anos (6,9% da 

população total), dos quais 51,2% e 50,9% eram do sexo masculino, 

respectivamente59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cidade de Taubaté – Estado de São Paulo – Brasil. 
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Ainda conforme o Censo de 2010, 96,7% da população amostrada de 

Taubaté contava com abastecimento de água por rede geral, 99,8% com 

coleta de lixo, 99,1% com esgoto canalizado e 99,9% dos domicílios 

possuíam banheiro59. Segundo a posse da casa, 71,3% dos domicílios eram 

próprios, 19,4% alugados e 8,7% cedidos. Quanto ao número de pessoas no 

domicílio, 48,0% contavam 2 ou 3 moradores, 32,7% 4 ou 5 moradores e 

9,1% com 6 ou mais moradores59. Segundo a renda, 7,1% das famílias 

amostradas tinham até 1 salário mínimo (SM) de renda, 16,5% de 1 a 2 SM, 

40,1% de 2 a 5 SM, 24,3% de 5 a 10 SM, 9,1% de 10 a 20 SM e 2,9% mais 

de 20 SM59. 

Outro estimador importante na caracterização socioeconômica de uma 

localidade é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), índice construído a 

partir da média de três condicionantes básicos de uma população: 

longevidade, nível educacional e renda. Em 2000 o IDH113 de Taubaté foi de 

0,837, ocupando a 87ª colocação no ranking dos municípios brasileiros. O 

IDH de Taubaté é maior que o observado, em mesmo ano, no Brasil de 

0,757138 e no Estado de São Paulo de 0,81441 e próximo ao IDH observado 

no Município de São Paulo, capital, de 0,841113. Em 2009, o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita de Taubaté foi de R$ 30.445,86, maior que o do 

Estado de São Paulo, que, em mesmo ano, foi de R$ 26.202,2241. 

Segundo dados da Fundação SEADE41, Sistema Estadual de Análise 

de Dados, em 2010 na cidade de Taubaté a taxa bruta de natalidade foi de 

13,8 crianças por 1000 habitantes, sendo observado um percentual de 9,7% 

com baixo peso ao nascer, 9,0% de gestações pré-termo e 64,5% de partos 

cesáreos. Para o Estado de São Paulo, salienta-se que o percentual de 

baixo peso foi próximo ao de Taubaté, ou seja, de 9,2%, bem como o de 

gestações pré-termo, de 8,7%. A mortalidade infantil em 2010 para Taubaté 

foi de 15,3 óbitos em menores de um ano para cada 1000 nascidos vivos, 

sendo esta maior que a taxa observada em mesmo ano no Estado de São 

Paulo, de 11,9‰. A taxa de mortalidade em menores de 5 anos de idade 

para Taubaté em 2010 foi de 16,4 óbitos para cada 1000 nascidos vivos, 
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sendo esta também maior que a taxa verificada no Estado de São Paulo de 

13,7‰41.  

 

4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A população de estudo foi composta por crianças entre 2 e 6 anos 

completos de idade que, no segundo semestre de 2008 e no primeiro 

semestre de 2009, estavam matriculadas e frequentando creches públicas 

do Município de Taubaté, Estado de São Paulo.  

Para se matricular nas creches municipais de Taubaté as crianças 

devem ter entre 2 e 6 anos de idade e suas mães devem comprovar que 

estão trabalhando. As crianças são, habitualmente, matriculadas no mesmo 

turno de trabalho das mães (período da manhã, da tarde ou integral). Se a 

mãe não estiver trabalhando, a matricula da criança é realizada 

condicionada ao fato da mãe estar à procura de emprego. Além disso, para 

se matricular na creche, a residência da criança deve ser, preferencialmente, 

na região da creche (mesmo bairro ou uma creche o mais próxima ao bairro 

de residência da criança) ou, no bairro/proximidade do local de trabalho da 

mãe. Em 2008 e 2009, havia vagas suficientes nas creches públicas para 

satisfazer a demanda de pré-escolares do Município. 

Os turnos das creches se dividiam em três: período da manhã, das 8h 

às 12h; período da tarde, das 13h às 17h, e integral das 7h às 18h. Durante 

o período da manhã, eram oferecidas no cardápio das creches duas 

refeições: um café da manhã logo na entrada das crianças, normalmente 

composto por café com leite, biscoito ou pão com margarina, e um almoço 

por volta das 11:00h que, na maioria das vezes, era composto por arroz, 

feijão, carne/frango/ovo, uma verdura e uma fruta ou gelatina. Ainda no 

almoço, uma vez por semana havia macarronada e salsicha e, uma vez por 

mês, bolo. Durante o período da tarde, também eram oferecidas duas 

refeições: um lanche na chegada, composto por leite/suco/mingau/vitamina 

de fruta com biscoito ou leite com cereais e um jantar às 15:30h oferecendo 

sopa de feijão/lentilha com macarrão ou uma canja ou um fubá de milho com 
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ovo. Era vetado à criança levar alimentos de casa, salvo os casos de alergia 

alimentar. 

Realizou-se uma amostragem por conglomerados, de maneira 

probabilística e aleatória, a partir da listagem fornecida pelo Departamento 

de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Taubaté, tendo como 

unidade amostral as creches, que foram sorteadas sucessivamente, até que 

o lote amostral estimado estivesse completo. Na listagem de 2008 existiam, 

na zona urbana, 59 creches municipais em Taubaté com cerca de 9800 

crianças matriculadas.  

Considerando que os recém-nascidos de baixo peso (RNBP) 

apresentem um Coeficiente de Correlação de Pearson de no mínimo 0,33 

entre seu peso de nascimento e a área muscular do braço na idade pré-

escolar, para um nível de significância de 5% e um poder de teste de 80%, o 

tamanho mínimo necessário de amostra estimado foi de 69 RNBP. 

Considerando uma prevalência de baixo peso ao nascer de cerca de 10% na 

cidade de Taubaté, a amostra final necessária seria de aproximadamente 

700 pré-escolares. O cálculo da amostra foi feito pelo software MedCalc 

versão 12.1.4.0. 

Tendo em vista eventuais perdas por falta de informação quanto ao 

peso de nascimento, optou-se por ampliar o lote amostral em 20%. Deste 

modo o tamanho final de amostra considerado como necessário foi de 850 

crianças entre 2 e 6 anos de idade. O sorteio de 9 creches, das 59 

existentes, foi suficiente para atender o lote amostral necessário.  

Foram incluídas no estudo crianças de 2 a 6 anos completos de idade, 

matriculadas, frequentando e presentes nas creches municipais amostradas 

nos dias marcados para a realização da avaliação antropométrica. Não 

foram incluídas crianças que apresentassem doenças crônicas ou 

específicas do crescimento e, obviamente, aquelas cujos pais ou 

responsáveis não autorizassem a participação na pesquisa.  

Em 2008 e 2009, haviam sido matriculadas 1443 crianças nas 9 

creches amostradas. Dessas 109 (7,6%) haviam sido transferidas para 

outras creches logo após a matrícula, 66 (4,6%) estavam fora da faixa etária 
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do estudo e uma (0,07%) apresentava doença crônica que poderia 

comprometer seu crescimento (hipotireoidismo). Dessa maneira, nas 

creches da amostra, havia 1267 crianças elegíveis para a pesquisa. Deste 

total, 24 (1,9%) se negaram a participar e 141 (11,1%) faltaram nas 3 

tentativas de se realizar a avaliação antropométrica.  

A amostra final, composta por 1102 crianças, foi submetida à avaliação 

de peso, estatura, circunferência do braço (CB), circunferência da cintura 

(CC), dobra cutânea tricipital (DCT), dobra cutânea subescapular (DCSE) e, 

posteriormente, ao levantamento de seu peso ao nascer (PN). Ao todo foi 

possível recuperar a informação do PN de 954 crianças, o que corresponde 

a 86,6% da amostra total possível. Após a coleta, no processo de análise e 

avaliação da consistência dos dados, foram excluídas mais 4 crianças cujos 

valores se mostraram inconsistentes. Dessa maneira, a amostra final 

analisada foi de 950 crianças, o que significou uma perda de 13,8% do total 

de crianças avaliadas por antropometria. 

 

4.4 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados antropométricos iniciou-se no segundo semestre de 

2008, terminando em julho de 2009. Os dados foram coletados por meio de 

formulários padronizados e, além da avaliação antropométrica (anexo 1), 

foram coletados, dos prontuários das creches, dados para caracterização 

socioeconômica (anexo 2). O peso e o comprimento ao nascer foram 

coletados por meio de três fontes a fim de evitar perdas: dos prontuários da 

Maternidade do Hospital Universitário Municipal de Taubaté, dos livros de 

registro da Maternidade do Hospital São Lucas, sendo ambas as principais 

maternidades de Taubaté, e do cartão da criança que se encontrava 

anexado às fichas de matricula nas creches. 

Os dados antropométricos das crianças foram obtidos na própria 

creche, em dias devidamente programados. Destes dados, o peso e a 

estatura foram coletados em colaboração com a Disciplina de Puericultura, 

Pediatria e Adolescência do Departamento de Medicina da Universidade de 
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Taubaté, com participação de internos de quinto e sexto ano do Curso de 

Medicina, previamente treinados e padronizados pela pesquisadora segundo 

as normas técnicas da Organização Mundial de Saúde – OMS107,151, 

capacitados para o preenchimento dos instrumentos e supervisionados pela 

pesquisadora, que também realizou coleta desses dados. Os dados de 

composição corporal, circunferências e dobras, foram coletados somente 

pela pesquisadora, também previamente treinada e padronizada segundo as 

normas da OMS107,151,152. Os dados socioeconômicos das famílias dos pré-

escolares e os ao nascimento da criança foram coletados também apenas 

pela pesquisadora. 

Para a obtenção do peso utilizou-se uma balança digital portátil, com 

capacidade para 150 kg e precisão de 100g, da marca Seca® (Seca® 803). 

As crianças foram pesadas sem sapatos e com o mínimo de roupa possível, 

sendo posicionadas em pé sobre a plataforma da balança com o peso do 

corpo igualmente distribuído entre os pés, os braços caídos ao longo do 

corpo e olhando para frente151.  

A estatura foi obtida por meio de estadiômetro portátil da marca WISO®, 

graduado em centímetros e milímetros, afixado à parede. A criança foi 

medida descalça, vestindo roupa leve e sem adereços nos cabelos, sendo 

posicionada ortostaticamente, com os braços estendidos ao longo do corpo, 

ombros relaxados, calcanhares juntos e a cabeça posicionada com o plano 

de Frankfurt horizontalizado. Calcanhares, panturrilha, glúteos, omoplata e 

dorso da cabeça da criança foram mantidos em contato com a superfície 

plana da parede. Antes da leitura da medida, o pré-escolar foi posicionado 

firmemente, enquanto a haste móvel do estadiômetro era deslocada até a 

parte superior da cabeça (vértex). A medida foi registrada no milímetro mais 

próximo ao observado no estadiômetro151. 

A circunferência do braço foi obtida utilizando-se uma fita métrica 

inextensível, com largura de 0,5 cm, envolvendo sem comprimir o ponto 

médio do braço não dominante, entre o acrômio e o olécrano, com a criança 

em posição ortostática e braços relaxados ao longo do corpo151. 
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A circunferência da cintura foi medida com a fita métrica envolvida no 

ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, alinhada em um plano 

horizontal, paralelo ao chão, com a criança ereta, braços relaxados ao lado 

do corpo, pés juntos e abdômen relaxado. Realizou-se a leitura no momento 

da expiração1,86,90,94,152.   

As dobras cutâneas – tricipital (DCT) e subescapular (DCSE) – foram 

medidas por meio de um adipômetro, modelo Lange® de pressão constante, 

devidamente calibrado. As medições das dobras foram feitas em duplicata. 

Havendo discrepância entre as duas medidas, efetuou-se novamente o 

procedimento. Posteriormente, foi calculada a média dos valores anotados 

para cada medida. 

A DCT foi medida no ponto médio da face dorsal do braço não 

dominante na região do tríceps. O antropometrista formava a dobra no 

sentido vertical, destacando o tecido adiposo subcutâneo do tecido 

muscular, 1 cm acima do ponto marcado para cada dobra utilizando os 

dedos polegar e o indicador da mão esquerda. As hastes do adipômetro 

foram colocadas sobre a dobra, no ponto médio marcado, mantendo-se a 

dobra cutânea tracionada. A criança estava com braços relaxados ao longo 

do corpo no momento da medição151. 

A DCSE foi obtida marcando o local logo abaixo do ângulo inferior da 

escápula, do lado não dominante. A dobra foi levantada 1 cm acima do 

ponto marcado ao longo da linha de 45° do ângulo cujo vértice é o ponto 

inferior da escápula. O adipômetro foi aplicado estando o pré-escolar com os 

braços e ombros relaxados e mantendo-se a dobra tracionada151. 

 

4.5 VARIÁVEIS DE ESTUDO E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Para caracterização da condição socioeconômica e demográfica atual 

do pré-escolar, foram utilizadas as variáveis escolaridade e ocupação 

materna e paterna, situação conjugal da mãe, cuidador responsável pela 

criança, tempo de creche, número total de pessoas no domicílio, número de 

menores de 5 anos no domicílio e posse da casa.  



38 

 

 

A escolaridade dos genitores foi coletada em anos completos. Essa 

variável foi operacionalizada tanto de forma contínua quanto dividida em 5 

categorias, para fins de classificação da população: não alfabetizados; com 

até 4 anos de estudo; entre 5 e 8 anos; entre 9 e 11 anos, e 12 anos ou mais 

de estudo. A ocupação dos pais foi categorizada conforme classificação da 

Receita Federal15.  

A variável descritiva cuidador responsável pela criança foi dividida em 

mãe, pai e avós ou outros (como os tios da criança). A variável descritiva 

situação conjugal da mãe foi dividida em duas categorias, solteira e 

casada/vivendo maritalmente. O tempo de creche, em meses, foi calculado a 

partir da data de matricula da criança na creche e o dia em que foram 

coletados os dados antropométricos. Essa última variável foi 

operacionalizada de forma contínua.  

A variável descritiva posse da casa foi categorizada em: própria; 

alugada, e cedida. A variável número total de pessoas no domicílio (incluindo 

a criança) foi operacionalizada tanto de forma contínua quanto agrupada em 

quatro categorias: 2 ou 3 moradores; 4 ou 5; 6 ou 7, e 8 ou mais moradores. 

A variável número de menores de 5 anos no domicílio (exceto a criança) 

também foi operacionalizada tanto de forma contínua quanto dividida em três 

grupos para caracterização da população: nenhuma criança; uma criança, e 

duas ou mais crianças menores de 5 anos no domicílio. 

As variáveis utilizadas relativas ao nascimento da criança (ano de 

nascimento entre 2002 e 2007) foram: peso ao nascer, comprimento ao 

nascer, local de nascimento, tipo de parto e idade materna. O local de 

nascimento, o tipo de parto (parto normal, cesárea ou fórceps) e o 

comprimento ao nascer (em centímetros) foram variáveis utilizadas apenas 

na descrição da população estudada.  

A idade materna por ocasião do parto foi considerada em anos 

completos e operacionalizada tanto de forma contínua quanto classificada 

em 5 categorias, menor de 20 anos, de 20 a 24,9 anos, de 25 a 29,9 anos, 

de 30 a 34,9 anos e de 35 anos ou mais.  
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A variável peso ao nascer foi registrada em gramas e operacionalizada 

tanto de forma continua quanto subdividida em categorias, em função da 

análise a ser realizada. Utilizou-se a nomenclatura de baixo peso ao nascer 

para os nascidos abaixo de 2500g, de peso insuficiente para os nascidos 

com peso maior ou igual a 2500g e menor que 3000g e de peso elevado 

para os nascidos com peso maior ou igual a 4000g.  

Para caracterização do estado nutricional e da composição corporal na 

idade pré-escolar, foram utilizados, em escores z, o peso (zP); a estatura 

(zE); o índice de massa corpórea (zIMC); a circunferência do braço (zCB), a 

circunferência da cintura (zCC); a dobra cutânea tricipital (zDCT); a dobra 

cutânea subescapular (zDCSE); a área muscular do braço (zAMB), e a área 

gorda do braço (zAGB). Utilizou-se também a razão circunferência da cintura 

para estatura (CC/E), o percentual de área muscular do braço corrigida 

(%AMBc) e o percentual de área gorda do braço (%AGB). 

Para a transformação destas variáveis em escore z foram utilizados 3 

referenciais: os da OMS153,154, e o de FRISANCHO39. Este último referencial 

foi baseado nos dados do NHANES III (National Health and Nutrition 

Examination Survey) dos Estados Unidos, e publicado especificamente para 

a avaliação antropométrica, incluindo a composição corporal39. 

Como referencial para caracterizar o estado nutricional dos pré-

escolares segundo os parâmetros zP, zE e zIMC foram utilizadas as curvas 

da OMS, de 2006 para crianças com até 5 anos153 e de 2007 para crianças 

com 5 anos e mais154. A utilização dessas curvas da OMS é atualmente 

preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) do Brasil para avaliar o 

crescimento infantil, já fazendo parte inclusive da caderneta da criança na 

atenção básica à saúde.  

Para caracterizar baixa estatura, déficit de crescimento linear, utilizou-

se o escore z de estatura (zE) e o ponto de corte adotado foi o proposto pelo 

MS em 200989, zE menor que o segundo escore z negativo da média de 

estatura para idade das curvas da OMS153,154. 
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O escore z de peso (zP) foi utilizado com a finalidade de caracterizar a 

curva de distribuição dos pré-escolares em relação à distribuição das curvas 

de escores z de estatura e de IMC.  

O IMC, índice calculado a partir do peso em kg divido pelo quadrado da 

estatura em metros, foi utilizado em escore z (zIMC) para classificação do 

estado nutricional segundo os pontos propostos pelos MS89 e OMS108: 

magreza, medidas abaixo de -2 escores z; eutrofia, maiores ou iguais a -2 e 

menores que +1 escores z; risco de sobrepeso, medidas iguais ou maiores 

que +1 e menores que +2 escores z; sobrepeso, medidas iguais ou maiores 

que +2 e menores que +3 escores z e obesidade quando a criança 

apresentava IMC igual ou maior que +3 escores z.  

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde propõem 

nomenclaturas diferentes para os mesmos pontos de corte do escore z de 

IMC para classificação das crianças menores de 5 anos e das com 5 anos e 

mais, no que tange o excesso de peso. Para o IMC ≥ 1 e < 2 escores z as 

crianças são classificadas com risco de sobrepeso para os menores de 5 

anos e com sobrepeso para os maiores de 5 anos. Para o IMC ≥ 2 e < 3 

escores z as crianças são classificadas com sobrepeso para os menores de 

5 anos e com obesidade para os maiores de 5 anos. E, para o IMC ≥ 3 

escores z as crianças são classificadas com obesidade para os menores de 

5 anos e com obesidade grave para os maiores de 5 anos89,108.  

Contudo, no presente estudo, conforme exposto anteriormente, optou-

se por utilizar uma nomenclatura única para nossa população como um todo, 

crianças dos 2 aos 6 anos de idade, adotando-se também para os maiores 

de 5 anos a nomenclatura recomendada pelos MS e OMS para a 

classificação nutricional dos menores de 5 anos de idade89,108. 

Operacionalizou-se a variável zIMC de forma contínua. Algumas 

análises de correlação foram realizadas utilizando-se os pré-escolares com 

excesso de peso (reunindo os com sobrepeso e aqueles com obesidade) a 

partir do ponto de corte de zIMC ≥ 2, que totalizavam 95 crianças. Além 

disso, também foram realizadas algumas correlações exclusivamente com o 
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grupo de crianças obesas, a partir do ponto de corte de zIMC ≥ 3, com um 

total de 42 crianças que estavam nessa condição. 

A composição corporal pode ser obtida por meio de fórmulas com 

base, principalmente, nas medidas antropométricas de dobras cutâneas e 

circunferências corporais. Essas medidas, mesmo sendo métodos indiretos 

de avaliação, têm demonstrado resultados consistentes, fidedignos e válidos 

para estimativa da composição corporal na população infantil39,75. Ressalta-

se também que esses métodos têm sido frequentemente utilizados tanto na 

prática clínica quanto em estudos epidemiológicos pelo fácil manejo, baixo 

custo e inocuidade121.  

A primeira fórmula para estimar a área total do braço (ATB) foi proposta 

em 1958 por BAKER et al.3 utilizando a circunferência do braço (CB) em sua 

fórmula. Em 1969, JELLIFFE e JELLIFE60 propuseram o cálculo da área 

muscular do braço (AMB) a partir da CB e da dobra cutânea tricipital (DCT) 

e, por subtração a partir da ATB3, obtêm-se o cálculo da área gorda do braço 

(AGB). A correção da área muscular em decorrência da área do osso do 

braço foi proposta para adultos em 1982 por HEYMSFIELD et al.53 utilizando 

um valor constante, segundo sexo, que deveria ser descontado da AMB60. 

Não há relatos de estudo semelhante para a população infantil, o constante 

processo de crescimento que modifica e transforma suas proporções 

corporais faz com que não seja muito adequado o uso de um valor constante 

para a área do braço correspondente ao osso. 

Ressalta-se ainda que, em 1988, SLAUGHTER et al.127 propuseram 

fórmulas para cálculo do percentual de massa gorda corporal com base em 

duas dobras cutâneas, a tricipital e a subescapular, recomendando o seu 

uso para as crianças maiores de 8 anos de idade. Além desses autores, em 

1997, ROLLAND-CACHERA et al.118 propuseram fórmulas para cálculo da 

área gorda e da muscular do braço com base também na CB e DCT.  

Apesar de haver diferentes fórmulas para cálculo da composição 

corporal, em se tratando de métodos indiretos, as de BAKER et al.3 e 

JELLIFFE e JELLIFFE60 vem sendo utilizadas, inclusive atualmente, em 

estudos na população infantil18,22,39,47,52,109,122.  
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Diante do exposto, optou-se por utilizar as fórmulas de BAKER et al.3 

para o cálculo da ATB e as de JELLIFFE e JELLIFFE60 para cálculo da AMB 

e da AGB (Quadro 1). 

As curvas suavizadas de referência de FRISANCHO39 foram às 

adotadas no presente estudo, para cálculo dos escores z das AMB e AGB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses métodos de avaliação da composição corporal assumem um 

modelo bicompartimental, onde o corpo como um todo é constituído por dois 

compartimentos: massa gorda e massa magra31. De uma maneira geral a 

AMB é utilizada como um estimador válido da massa magra corporal e, 

portanto, a reserva proteica, e a AGB seria um estimador da massa gorda 

corporal, a reserva de gordura. Ambas podem ser usadas como marcadores 

de depleção de reservas gordurosas e musculares ou como uma medida de 

excesso de gordura, na população infantil31,80,133. 

Assim, para a avaliação da massa magra corporal dos pré-escolares 

optou-se por utilizar a AMB. Nas analises, operacionalizou-se esta variável 

de forma contínua. Também foi calculado o percentual de área muscular do 

braço corrigida (%AMBc) em relação à área total do braço (ATB). A correção 

Fonte: BAKER et al.
3
, JELLIFFE e JELLIFFE

60
.  

Quadro 1 - Fórmulas para cálculo da área total do braço, área 
muscular do braço e área gorda do braço. 

ATB (cm2) = CB2 / 4 x π 

AMB (cm2) = [CB (cm) – (DCT (cm) x π)]2  

                              4 x π 

AGB (cm2) = ATB – AMB 

Sendo:  

CB: Circunferência do Braço;  

DCT: Dobra Cutânea Tricipital;  

π = 3,1416 

ATB: Área Total do Braço; 

AMB: Área Muscular do Braço; 

AGB: Área Gorda do Braço. 
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da AMB subtraindo a área do osso do braço dos pré-escolares foi realizada 

seguindo a correção proposta por HEYMSFIELD et al.53 para adultos, porém 

proporcionalmente adaptada para a área do osso da população infantil 

(Quadro 1A, Anexo 3). Esta variável, %AMBc, também foi operacionalizada 

de forma contínua. 

A gordura corporal, ou massa gorda corporal, foi avaliada por meio da 

AGB; da circunferência do braço (CB); da circunferência da cintura (CC), e 

das dobras cutâneas tricipital (DCT) e subescapular (DCSE). Calculou-se os 

escores z da AGB, CB, CC, DCT e da DCSE a fim de controlar a influência 

do sexo e da idade sobre essas variáveis39. O percentual de AGB (%AGB) 

em relação ATB e a razão circunferência da cintura para estatura (CC/E) 

também foram calculados. A razão circunferência da cintura, em 

centímetros, pela estatura, em centímetros é outra maneira que vem sendo 

muito utilizada, inclusive na população infantil, para controlar a influência das 

variáveis sexo e idade sobre a circunferência da cintura2,82,87,90,123,135. Estas 

variáveis zAGB, zCB, zCC, zDCT, zDCSE, %AGB e razão CC/E foram 

operacionalizadas de forma contínua. 

 

4.6 DIGITAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram digitados e armazenados em planilhas, utilizando-se o 

programa Microsoft Excel 2007. A checagem da qualidade da digitação das 

medidas antropométricas foi verificada a partir de gráficos de dispersão. As 

crianças com valores muito discrepantes para medidas antropométricas 

foram objeto de revisão de todos os seus dados digitados e das fichas 

originais. Foram consideradas medidas discrepantes afastamentos para 

mais e para menos 5 desvios padrão da média dos referenciais específicos 

adotados para idade. Após verificação e correção dos seus dados, 8 

crianças (menos de 1% da amostra final de 950 crianças) mantiveram-se 

outliers em relação à média dos referencias adotados, porém, por 

apresentarem medidas coerentes nos vários parâmetros antropométricos, 

optou-se por não excluí-las das análises. Para realização dos gráficos de 
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dispersão das medidas antropométricas utilizou-se o software MedCalc 

versão 12.1.4.0.  

Do ponto de vista da análise de precisão da população em torno da 

média, foi sorteada uma amostra sistemática preenchendo 10% da amostra 

total de pré-escolares nos quais foram conferidos todos os dados digitados 

das fichas originais, inclusive as medidas antropométricas e os indicadores, 

para checagem de precisão. Após verificação, foram corrigidos os dados 

socioeconômicos e de nascimento de 4 crianças, 0,4% da amostra final. 

Para realizar a análise estatística utilizou-se os Softwares SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 15.0, Medcalc versão 

12.1.4.0 e GraphPad Prism 5 versão 5.04. Foram calculadas frequências, 

proporções, médias, desvios padrão, curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) e curvas de distribuição de frequência segundo sua 

pertinência. As comparações foram realizadas a partir dos parâmetros de 

tendência central, dispersão e proporções, pelo teste t de Student (Mann-

Whitney para distribuições não normais), análise de variância (teste de 

Kruskal-Wallis para distribuições não normais), Qui-quadrado (2), 

coeficiente de correlação de Pearson (rP), análise de múltiplas variáveis por 

regressão binária logística, stepwise, backward, Wald e também por 

regressão linear, stepwise, backward. 

Para a análise binária de múltiplas variáveis, utilizou-se o zIMC 

distribuído em duas categorias, como variável dependente (<2 ou ≥2 escores 

z) e como variáveis independentes, operacionalizadas de forma contínua, 

utilizou-se o peso ao nascer em gramas, escolaridade materna em anos 

completos de estudo, idade da mãe no parto em anos, tempo de creche em 

meses, número de menores de 5 anos e de total de pessoas no domicílio. 

Na regressão linear de múltiplas variáveis, o zIMC entrou como variável 

contínua e as varáveis independentes foram as mesmas utilizadas no 

modelo da regressão binária logística. A amostra final incluída nos modelos 

de regressão múltipla foi composta por 710 crianças.  

Para a análise comparativa entre o PN e o zAMB e o zAGB utilizaram-

se as distribuições/médias do zAMB e do zAGB dos pré-escolares com 
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excesso de peso (n=95) comparando os que nasceram acima da mediana 

de PN, com os que nasceram abaixo da mediana de PN da população como 

um todo (mediana igual a 3142,5g). Eliminou-se em cada grupo 20% dos 

pré-escolares que nasceram mais próximos da mediana de PN o que 

resultou na comparação entre 46 crianças com excesso de peso nascidas 

acima da mediana de PN com 31 nascidas abaixo. 

Os cálculos de sensibilidade e especificidade da razão CC/E, utilizando 

como variável classificatória ter excesso de peso (IMC ≥2 escore z), foram 

realizados por meio da análise de curva ROC.  

Os pontos de corte da razão CC/E equivalentes aos do escore z de 

IMC recomendados pelo MS89 e pela OMS108 foram calculados por 

regressão logística. A equação que melhor se ajustou à correlação entre o 

zIMC e a razão CC/E e os valores realmente observados nos pré-escolares 

como um todo foi um polinômio de segundo grau (y=a+b.x+c.x2). 

As características socioeconômicas e demográficas foram analisadas 

por intermédio de tabelas de frequência para fins de descrever a população 

estudada, além de algumas terem entrado como variáveis independentes no 

modelo de análise de múltiplas variáveis por regressão binária.  

Definiu-se como limite de significância um alfa de 5% e adotou-se um 

Intervalo de Confiança (IC) de 95% na descrição das variáveis. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A realização deste estudo obedece aos princípios éticos para 

pesquisas com seres humanos, conforme resolução CNS 196/96, foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo, conforme documento COEP n° 361/09 e 

aprovado no exame de qualificação em 24 de maio de 2009.  

Esta pesquisa faz parte de um projeto de pesquisa maior intitulado 

“Avaliação nutricional de crianças de 2 a 6 anos de idade, matriculadas em 

creches municipais da cidade de Taubaté”, coordenado pelo Prof. Dr. Ciro 

João Bertoli, Disciplina de Puericultura, Pediatria e Adolescência do 
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Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté. Esta pesquisa 

maior foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Taubaté (anexo 4) e possui uma autorização da Prefeitura Municipal de 

Taubaté, juntamente com o Departamento de Educação e Cultura, para sua 

realização (anexo 5). O coordenador dessa pesquisa maior autorizou a 

participação da presente pesquisadora, bem como a utilização de dados 

dessa pesquisa (anexo 6).  

Foi enviado para as creches sorteadas o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que foi encaminhado, pela própria creche, para as mães 

ou responsáveis pelas crianças. A pesquisadora assume o compromisso da 

confidencialidade das informações. Durante o levantamento antropométrico, 

a identificação de pré-escolares com problemas nutricionais foi objeto de 

avaliação específica e uma vez decidida a melhor alternativa para o cuidado 

do pré-escolar, este foi encaminhado ao serviço público de Saúde.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Das 950 crianças da amostra final, pouco mais da metade tinha menos 

de 5 anos de idade e era do sexo masculino (Tabela 1). A média de idade foi 

de 4,8 anos, com desvio padrão (dp) de 0,96, uma idade mínima de 2,0 e 

máxima de 6,8 anos. 

 

 

Tabela 1: Distribuição dos pré-escolares segundo sexo e faixa etária. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Faixa etária  
(em anos) 

Sexo 
Total 

M F 

n (%) n (%) n (%) 

< 4 132 (55,0) 

(25,4) 

108 (45,0) 

(25,1) 

240 (100,0) 

(25,3) 

4 a 4,9 153 (51,0) 

(29,4) 

147 (49,0) 

(34,2) 

300 (100,0)  

(31,6) 

5 a 5,9 176 (57,1) 

(33,8) 

132 (42,9) 

(30,7) 

308 (100,0) 

(32,4) 

6 ou +  59 (57,8) 

(11,4) 

43 (42,2) 

(10,0) 

102 (100,0) 

(10,7) 

Total 520 (54,7) 

(100,0) 

430 (45,3) 

(100,0) 

950 (100,0) 

(100,0) 

 

 

Na distribuição dos pré-escolares quanto às variáveis socioeconômicas 

e demográficas observou-se que mais da metade das crianças viviam em 

domicílios com 4 ou 5 pessoas e sem a presença de outros menores de 5 

anos (Tabela 2). Destaca-se ainda, na Tabela 2, que menos de 20% dos 

domicílios eram alugados.  

Quanto à situação conjugal materna, das 843 mães que foi possível 

obter essa informação, 60,7% eram casadas ou viviam maritalmente. Como 
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cuidador responsável pela criança, das 864 informações recuperadas nas 

creches, as mães correspondiam a 96,9% dos registros. 

 

 

Tabela 2: Distribuição dos pré-escolares segundo número total de pessoas e 

de menores de 5 anos existentes no seu domicílio, e posse da casa. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Características Pré-escolares 

 n (%) 

N° total de pessoas   

  2 ou 3 16 (1,7) 

  4 ou 5 499 (52,5) 

  6 ou 7  256 (26,9) 

  8 ou mais 71 (7,5) 

  Sem informação 108 (11,4) 

  Total 950 (100,0) 

   

N° de menores de 5 anos   

 Nenhum 629 (66,2) 

 1 180 (19,0) 

 2 ou mais 19 (2,0) 

 Sem informação 122 (12,8) 

 Total 950 (100,0) 

  

Posse da Casa  

Própria 456 (48,0) 

Alugada 188 (19,8) 

Cedida 209 (22,0) 

Sem informação 97 (10.2) 

Total 950 (100,0) 

 

 

Na Tabela 3 pode-se destacar que cerca de 30% dos responsáveis 

pelo pré-escolar, mães em sua maioria, não sabiam informar para a creche o 

grau de escolaridade do pai. No que tange à instrução formal, observou-se 

que menos de 1% dos genitores eram analfabetos e que havia uma 
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proporção elevada de genitores com 9 anos ou mais de estudo: 45,1% das 

mães e 35,8% dos pais. A média de escolaridade materna foi de 8,2 anos 

com um dp de 2,7 anos. 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos genitores dos pré-escolares segundo seu nível de 

escolaridade. Taubaté-SP, 2008-2009. 

Escolaridade Mãe Pai 

n (%) n (%) 

Não alfabetizado 5 (0,5) 2 (0,2) 

Até 4 anos de estudo 127 (13,4) 73 (7,7) 

Entre 5 e 8 anos de estudo 269 (28,3) 220 (23,2) 

Entre 9 e 11 anos de estudo 365 (38,4) 284 (29,9) 

12 anos ou mais de estudo 64 (6,7) 56 (5,9) 

Sem informação 120 (12,6) 315 (33,1) 

Total 950 (100,0) 950 (100,0) 

 

 

No que se refere à ocupação das mães, a Tabela 4 mostra uma 

predominância de trabalhadoras de serviços diversos, mais de 60%, que 

inclui principalmente donas de casa, domésticas, merendeiras, diaristas, 

cabeleiras, manicures e costureiras.  

Do mesmo modo que o verificado na Tabela 3 quanto à escolaridade 

paterna, mais de 25% das mães não haviam informado a ocupação paterna 

na ficha de matricula dos pré-escolares.  

Duas categorias de ocupação paterna se destacaram por sua 

frequência: a dos trabalhadores das indústrias, que inclui os operários, 

metalúrgicos, pedreiros e marceneiros, e a dos trabalhadores de serviços 

diversos, que inclui os motoristas, caminhoneiros, padeiros, seguranças, 

zeladores, garis e frentistas (Tabela 4).  
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Tabela 4: Distribuição dos genitores dos pré-escolares segundo ocupação. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Ocupações Mãe Pai 

n (%) n (%) 

Trabalhadores de serviços diversos 599 (63,1) 192 (20,2) 

Trabalhadores das indústrias 22 (2,3) 292 (30,7) 

Trabalhadores de serviço administrativo 112 (11,8) 40 (4,2) 

Vendedores e prestadores de serviços do 
comércio 

54 (5,7) 54 (5,7) 

Técnico de nível médio 21 (2,2) 24 (2,5) 

Outras ocupações 62 (6,5) 93 (9,8) 

Sem informação 80 (8,4) 255 (26,9) 

Total 950 (100,0) 950 (100,0) 

 

 

Na Tabela 5, destaca-se que 15,7% das mães eram adolescentes no 

momento do nascimento da criança, sendo que a mãe mais jovem tinha 13,5 

anos. Por outro lado, chama a atenção também que 27,2% das mães tinham 

mais de 30 anos de idade no momento do parto. 

 A média de idade das mães no parto foi de 26,3 anos com um dp de 

6,6 anos. Quanto ao tipo de parto, das 752 mães para as quais foi possível 

obter a informação, 42,0% haviam feito parto cesáreo. 

 

 

Tabela 5: Distribuição das mães segundo idade por ocasião do nascimento 

do pré-escolar. Taubaté-SP, 2008-2009. 

Faixa etária                        
(em anos) 

Mães 

n (%) 

< 20 149 (15,7) 

20 a 24,9 251 (26,4) 

25 a 30 209 (22,0) 

30 a 35 137 (14,4) 

35 ou + 121 (12,8) 

Sem informação 83 (8,7) 

Total 950 (100,0) 
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Quanto ao local de nascimento, mais de 50% dos pré-escolares 

nasceram no Hospital Universitário (hospital público que, na maternidade, 

atende partos predominantemente assistidos pelo Sistema Único de Saúde), 

aos quais somando-se os nascidos no Hospital São Lucas (hospital 

particular), verifica-se que um total de 75,9% das crianças nasceu no 

município de Taubaté (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6: Distribuição dos pré-escolares segundo local de nascimento. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Local de nascimento Pré-escolares 

n (%) 

Hospital Universitário, Taubaté-SP 526 (55,4) 

Hospital São Lucas, Taubaté-SP 195 (20,5) 

Hospital Bom Jesus, Tremembé-SP 66 (7,0) 

Santa Casa de Misericórdia, Pindamonhangaba-SP 40 (4,2) 

Outros Hospitais no Estado de São Paulo 99 (10,4) 

Outros Hospitais em outros Estados 24 (2,5) 

Total 950 (100,0) 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DA CASUÍSTICA DOS PRÉ-ESCOLARES 

 

A distribuição dos pré-escolares segundo seu peso ao nascer (PN), 

Tabela 7, mostra que a prevalência de baixo peso foi de 8,0% e de peso 

insuficiente de 26,3%. No outro extremo da distribuição, observa-se que 

3,6% das crianças nasceu com 4000g ou mais.  
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Tabela 7: Distribuição dos pré-escolares segundo sexo e peso ao nascer. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Peso ao nascer 
(em gramas) 

Sexo Total 

M F 

n (%) n (%) n (%) 

< 2.500 35 (46,1) 

(6,7) 

41 (53,9) 

(9,5) 

76 (100,0) 

(8,0) 

2.500 a 2.999 124 (49,6) 

(23,8) 

126 (50,4) 

(29,3) 

250 (100,0) 

(26,3) 

3.000 a 3.999 343 (58,1) 

(66,0) 

247 (41,9) 

(57,5) 

590 (100,0) 

(62,1) 

4.000 ou + 18 (52,9) 

(3,5) 

16 (47,1) 

(3,7) 

34 (100,0) 

(3,6) 

Total 520 (54,7) 

(100,0) 

430 (45,3) 

(100,0) 

950 (100,0) 

(100,0) 

 

 

A média de peso ao nascer foi de 3150,1g com um dp de 487,7g e a 

mediana foi de 3142,5g. 

A distribuição do comprimento ao nascer (em centímetros) dos 771 pré-

escolares, nos quais foi possível recuperar essa informação, pode ser 

observada na Figura 1A, Anexo 7.  

A média do comprimento ao nascer foi de 48,0cm com um dp de 2,4cm 

e mediana igual a 48,0cm. 

A Tabela 8 mostra a distribuição da média do escore z de peso, 

estatura e Índice de Massa Corpórea dos pré-escolares segundo sexo. 

Como se observa, não houve diferenças entre os meninos e as meninas. Os 

intervalos de confiança de 95% para as médias do escore z de estatura, 

peso e IMC, da amostra como um todo, foram respectivamente de: -0,11 a 

0,02; 0,19 a 0,34, e 0,35 a 0,51. 

A Figura 2 ilustra as curvas de distribuição de frequência dos pré-

escolares segundo esses 3 parâmetros antropométricos. As curvas de 

distribuição de frequência mostram um deslocamento, das médias de peso e 

de IMC, em direção a valores maiores quando comparadas à distribuição do 
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referencial da OMS153,154, o que não se observou na curva de distribuição da 

estatura dos pré-escolares.  

 

 

Tabela 8: Medidas de tendência central e dispersão das características 

antropométricas dos pré-escolares segundo sexo. Taubaté-SP, 2008-2009.  

Parâmetros 
antropométricos 
em escore z 

Sexo Total  

p (M x F) M F 
    _ 

x (dp) 
         _ 
         x (dp) 

         _ 
         x (dp) 

Peso 0,27 (1,26) 0,27 (1,15) 0,27 (1,21) 0,9900 

Estatura -0,02 (1,09) -0,07 (1,01) -0,05 (1,06) 0,4526 

IMC 0,41 (1,24) 0,45 (1,19) 0,43 (1,22) 0,6041 
_ 

x: média; dp: desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corpórea. 

 

 

Figura 2: Curvas de distribuição de frequência dos pré-escolares segundo a 

estatura (zE), o peso (zP) e o índice de massa corpórea (zIMC) reduzidos a 

escores z. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição da média de escores z de peso, estatura e IMC dos pré-

escolares por faixa etária mostra que existe diferença apenas na estatura 

(Tabela 9). A média do escore z da estatura foi menor nos pré-escolares 
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menores de 4 anos se comparada aos grupos de 5 a 5,9 anos (p<0,001) e 

de 6 anos ou mais (p<0,001). O grupo com 4 a 4,9 anos também apresentou 

uma média inferior ao das crianças com mais de 6 anos de idade (p<0,01). 

 

 

Tabela 9: Medidas de tendência central e dispersão das características 

antropométricas dos pré-escolares segundo faixa etária. Taubaté-SP, 2008-

2009.  

Parâmetros 
antropométricos 
em escore z 

Faixa etária (em anos)  

p < 4 4 a 4,9 5 a 5,9 6 ou + 
     _ 

x (dp) 
     _ 

x (dp) 
     _ 

x (dp) 
     _ 

x (dp) 

Peso 0,22 (1,24) 0,17 (1,12) 0,35 (1,24) 0,43 (1,34) 0,1586 

Estatura -0,26 (1,02) -0,12 (1,03) 0,10 (1,09) 0,26 (1,01) <0,0001 

IMC 0,57 (1,29) 0,37 (1,09) 0,41 (1,23) 0,35 (1,39) 0,0822 

_ 

x: média; dp: desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corpórea. 

  

 

5.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

A Figura 3 mostra as curvas de distribuição de frequência dos pré-

escolares segundo os escores z da dobra cutânea tricipital (zDCT) e da 

dobra cutânea subescapular (zDCSE). As médias dos escores z da DCT e 

da DCSE observados foram, respectivamente, de 0,47 (IC95%: 0,39 a 0,54) 

e um dp de 1,18 e de 0,36 (IC95%: 0,30 a 0,44) e um dp de 1,07.  

A Figura 4 mostra as curvas de distribuição de frequência dos pré-

escolares segundo os escores z de circunferência do braço (zCB), da área 

muscular do braço (zAMB) e da área gorda do braço (zAGB). A média CB 

em escore z foi de 0,33 (IC95%: 0,26 a 0,40) e um dp de 1,13. Para a AGB, 

a média em escore z foi de 0,60 (IC95%: 0,51 a 0,69) e um dp de 1,41 e da 

AMB em escore z foi igual a -0,14 (IC95%: -0,21 a -0,08) e um dp de 1,04.  

As curvas de distribuição de frequência dos pré-escolares, segundo 

zDCT, zDCSE, zCB e zAGB, mostram um deslocamento para a esquerda do 

gráfico, em direção aos valores maiores. Para a curva de zAMB, apesar de 
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pequeno, o deslocamento é contrário, em direção a valores menores, 

sempre considerando o mesmo referencial39.  

 

 

Figura 3: Curvas de distribuição de frequência dos pré-escolares segundo 

os escores z da dobra cutânea subescapular (zDCSE) e da dobra cutânea 

tricipital (zDCT). Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Curvas de distribuição de frequência dos pré-escolares segundo o 

escore z da área muscular do braço (zAMB), da circunferência do braço 

(zCB) e da área gorda do braço (zAGB). Taubaté-SP, 2008-2009. 
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A Figura 5 mostra a curva de distribuição de frequência dos pré-

escolares segundo o escore z da circunferência da cintura (zCC) cuja média 

foi de 0,61 (IC95%: 0,54 – 0,68) e um dp de 1,09 escores z. A curva mostra 

um deslocamento para a esquerda do gráfico, em direção aos maiores 

valores do referencial39.  

 

 

Figura 5: Curvas de distribuição de frequência dos pré-escolares segundo a 

circunferência da cintura (CC) em escores z. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ESTADO NUTRICIONAL 

   

A Figura 6 e as Tabelas 10 e 11 apresentam a avaliação do estado 

nutricional segundo Índice de Massa Corpórea em escore z. A prevalência 

de magreza foi igual a 0,7% (IC95%: 0,3 a 1,5); a de risco de sobrepeso foi 

de 16,4% (IC95%: 14,1 a 18,9); a de sobrepeso foi de 5,6% (IC95%: 4,2 a 

7,3), e a de obesidade igual a 4,4% (IC95%: 3,2 a 5,9). Na Figura 6 pode-se 

observar como se distribuem essas prevalências na população de pré-

escolares estudada. 
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Figura 6: Prevalências dos diferentes estados nutricionais dos pré-

escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Prevalência de magreza, de risco de sobrepeso, de sobrepeso e 

de obesidade nos pré-escolares segundo sexo. Taubaté-SP, 2008-2009. 

Sexo 
Magreza Eutrofia Risco de 

Sobrepeso 
Sobrepeso* Obesidade Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M 5 (1,0) 

(71,4) 

384 (73,8) 

(55,5) 

87 (16,7) 

(55,8) 

17 (3,3) 

(32,1) 

27 (5,2) 

(64,3) 

520 (100,0) 

(54,7) 

F 2 (0,5) 

(28,6) 

308 (71,6) 

(44,5) 

69 (16,0) 

(44,2) 

36 (8,4) 

(67,9) 

15 (3,5) 

(35,7) 

430 (100,0) 

(45,3) 

Total 7 (0,7) 

(100,0) 

692 (72,9) 

(100,0) 

156 (16,4) 

(100,0) 

53 (5,6) 

(100,0) 

42 (4,4) 

(100,0) 

950 (100,0) 

(100,0) 


2
= 12,834; gl=3; p=0,005, 

*p M x F sobrepeso = 0,0009 

 

 

Tabela 11: Prevalência de magreza, de risco de sobrepeso, de sobrepeso e 

de obesidade nos pré-escolares por faixa etária. Taubaté-SP, 2008-2009. 

Faixa 
etária 
(em 
anos) 

Magreza Eutrofia Risco de 
Sobrepeso 

Sobrepeso Obesidade Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

< 4 2 (0,8) 161 (67,1) 51 (21,3) 12 (5,0) 14 (5,8) 240 (100,0) 

4 a 4,9 0 (0,0) 231 (77,0) 43 (14,3) 18 (6,0) 8 (2,7) 300 (100,0) 

5 a 5,9 4 (1,3) 223 (72,4) 51 (16,6) 14 (4,5) 16 (5,2) 308 (100,0) 

6 ou +  1 (1,0) 77 (75,5) 11 (10,8) 9 (8,8) 4 (3,9) 102 (100,0) 

Total 7 (0,7) 692 (72,9) 156 (16,4) 53 (5,6) 42 (4,4) 950 (100,0) 


2
= 14,142; gl=9; p=0,1174 

Eutrofia 73%

Magreza 1%

Obesidade 4%

Sobrepeso 6%

Risco de Sobrepeso 16%  
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Observou-se diferença entre meninos e meninas na prevalência de 

alterações nutricionais (p=0,005), Tabela 10. No pós-teste, a diferença foi 

decorrente de uma maior prevalência de sobrepeso nas meninas 

(p=0,0009). Não foram observadas diferenças nas prevalências de 

alterações do estado nutricional por faixa etária (Tabela 11).  

 A prevalência de baixa estatura foi de 2,3% (IC95%: 1,4 a 3,5). Não 

se observou diferença entre os sexos ou entre as faixas etárias (Tabelas 12 

e 13).  

 

 

Tabela 12: Prevalência de baixa estatura dos pré-escolares segundo sexo. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Sexo Baixa Estatura Estatura Adequada Total 

n (%) n (%) n (%) 

M 15 (2,9) 

(68,2) 

505 (97,1) 

(54,4) 

520 (100,0) 

(54,7) 

F 7 (1,6) 

(31,8) 

423 (98,4) 

(45,6) 

430 (100,0) 

(45,3) 

Total 22 (2,3) 

(100,0) 

928 (97,7) 

(100,0) 

950 (100,0) 

(100,0) 


2
= 1,135; gl=1; p=0,2868 

 

 

Tabela 13: Prevalência de baixa estatura dos pré-escolares segundo faixa 

etária. Taubaté-SP, 2008-2009. 

Faixa etária 
(em anos) 

Baixa Estatura Estatura Adequada Total 

n (%) n (%) n (%) 

< 4 7 (2,9) 233 (97,1) 240 (100,0) 

4 a 4,9 6 (2,0) 294 (98,0) 300 (100,0) 

5 a 5,9 9 (2,9) 299 (97,1) 308 (100,0) 

6 ou +  0 (0,0) 102 (100,0) 102 (100,0) 

Total 22 (2,3)  928 (97,7) 950 (100,0) 


2
= 3,414; gl=3; p=0,3321 
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5.5 PESO AO NASCER, ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO 

CORPORAL 

 

As relações entre o peso ao nascer (PN) e os parâmetros 

antropométricos dos pré-escolares estudados podem ser observadas nas 

Figuras 7 a 10, 12 a 16 e 2A a 7A (Anexo 7). 

A Figura 7 apresenta o crescimento estatural alcançado pelas crianças 

na idade pré-escolar em função de seu peso ao nascer.  

 

 

Figura 7: Relação entre o peso ao nascer (PN) baixo (n=326) e alto (n=624) 

e a estatura em escore z (zE) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na Figura 7 que, nos pré-escolares que nasceram com 

peso maior ou igual a 3000g, a estatura correlaciona-se positivamente com o 

PN, coeficiente de correlação de Pearson (rP) de 0,16 (p<0,0001), ou seja, 

quanto maior o PN, maior era o seu escore z de estatura na idade pré-

escolar. Entretanto, nos nascidos com peso inadequado (PN< 3000g) não se 

observou correlação entre o PN e a estatura que alcançaram na idade pré-

escolar.  

A Figura 8 e a Tabela 14, bem como Figuras 2A e 3A (Anexo 7), 

apresentam o estudo das relações entre PN e o índice de massa corpórea 

em escore z (zIMC) na idade pré-escolar.  
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Figura 8: Relação entre o peso ao nascer (PN) e índice de massa corpórea 

em escore z (zIMC) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Valores de escore z correspondentes à mediana, percentis (p) 25 

e 75 e valores extremos do IMC dos pré-escolares, segundo sua distribuição 

por faixas de peso ao nascer. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

Peso ao nascer  
(em gramas) 

 Escore z do IMC 

n Mediana p25 p75 Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

< 2.500 (A) 76 0,10 -0,45 0,70 -2,10 2,80 

2.500 a 2.999 (B) 250 0,00 -0,50 0,70 -2,90 5,40 

3.000 a 3.499 (C) 403 0,30 -0,30 1,00 -2,60 5,70 

3.500 ou mais (D) 221 0,70 -0,03 1,43 -1,70 7,10 

Total 950 0,25 -0,33 1,00 -2,90 7,10 
Teste KrusKal-Wallis p<0,0001 
DxA:p<0,001; DxB: p<0,001 e DxC: p<0,01; CxB:p <0,01. 

 

 

Observou-se que quanto maior o PN, maior o IMC que as crianças 

apresentavam na idade pré-escolar (rP=0,19 e p<0,0001). O coeficiente de 

regressão verificado na equação linear resultante, também denominado de 

beta (β) ou slope, foi de 0,47 (IC 95%: 0,32 a 0,63), Figura 8. Ou seja, cada 

aumento em 1kg no peso ao nascer corresponde a um aumento de 0,47 

escores z no IMC da criança na idade pré-escolar. 
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Nas análises especificas dos pré-escolares com excesso de peso 

(englobando os com sobrepeso e os com obesidade) ou exclusivamente os 

obesos, não se observou correlação linear entre o PN e o zIMC na idade 

pré-escolar (Figuras 2A e 3A, Anexo 7). 

Na análise de múltiplas variáveis por regressão binária logística, das 

variáveis independentes incluídas no modelo (peso ao nascer em gramas, 

escolaridade materna em anos completos de estudo, idade da mãe no parto 

em anos, tempo de creche em meses, número de menores de 5 anos e de 

total de pessoas no domicílio),  o peso ao nascer e o número de menores de 

5 anos no domicílio correlacionaram-se com ter excesso de peso na idade 

pré-escolar (n=710 crianças, das quais 79 apresentavam excesso de peso - 

IMC ≥2 escores z).  

Nessa análise, o peso ao nascer foi um fator de risco com odds ratio de 

1,0008 (IC95%: 1,0001 a 1,0014) e p=0,031. O número de menores de 5 

anos no domicílio mostrou-se um fator de proteção com odds ratio de 0,477 

(IC95%: 0,256 a 0,888) e p=0,020. Ou seja, quanto maior o PN, maior é a 

chance de ter excesso de peso na idade pré-escolar e quanto maior o 

número de crianças menores de 5 anos no lar, menor é essa chance, 

independentemente da existência dos outros fatores sócio-demográficos 

avaliados nesta pesquisa. 

Na análise de regressão de linear de múltiplas variáveis, utilizando as 

mesmas variáveis independentes da regressão binária, observou-se que 

além do peso ao nascer (em kg) e do número de menores de 5 anos no 

domicilio, a escolaridade materna também se correlacionou linearmente com 

o zIMC. Os coeficientes de regressão foram: de 0,45 (p<0,0001) para o peso 

ao nascer; de -0,25 (p=0,004) para o número de menores de 5 anos no 

domicílio, e igual a 0,04 (p=0,036) para a escolaridade materna. Ou seja, 

cada criança menor de 5 anos a mais no domicílio corresponde a uma 

redução de 0,25 escores z no IMC; o acréscimo de 1 ano na escolaridade 

materna corresponde a um aumento de 0,04 escores z no IMC, e cada quilo 

a mais PN a um aumento de 0,45 escores z no IMC da criança na idade pré-

escolar. 
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A análise por faixas de peso ao nascer também evidenciou diferenças 

entre as medianas do zIMC dos pré-escolares (Tabela 14). Como a Tabela 

permite verificar, a mediana de zIMC nos pré-escolares nascidos com mais 

de 3500g foi superior a observada nas demais faixas.  

A Figura 9 apresenta características da correlação entre o peso ao 

nascer (PN) e a circunferência do braço em escore z (zCB) que a criança 

apresentava na idade pré-escolar.  

 

 

Figura 9: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a circunferência do braço 

em escore z (zCB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se uma correlação direta significante, indicando que, quanto 

maior o PN, maior tende a ser o escore z da CB na idade pré-escolar (Figura 

9).  

A Figura 10 apresenta a análise da correlação entre o peso ao nascer 

(PN) e o escores z da circunferência da cintura (zCC) da criança.  
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Figura 10: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a circunferência da 

cintura em escore z (zCC) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se que quanto maior o PN, maior o zCC na idade pré-escolar 

(rP=0,20 e p<0,0001), Figura 10. O coeficiente de regressão linear foi de 0,46 

(IC 95%: 0,32 a 0,60). Ou seja, cada aumento em 1kg de peso ao nascer 

corresponde a um incremento de 0,46 escores z na CC do pré-escolar. 

A Figura seguinte (11) apresenta a comparação entre o zCC e o 

indicador razão “circunferência da cintura para estatura – CC/E”, em valores 

absolutos, dos pré-escolares. 

 

 

Figura 11: Relação entre a circunferência da cintura em escore z (zCC) e a 

razão circunferência da cintura para estatura (CC/E) dos pré-escolares. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Observou-se uma correlação quase perfeita (rP=0,80) entre os dois 

indicadores de avaliação da circunferência da cintura, o zCC e a razão 

CC/E, Figura 11. 

A Figura 12 analisa a correlação entre o peso ao nascer (PN) e a razão 

circunferência da cintura para estatura – CC/E.  

 

 

Figura 12: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a razão circunferência da 

cintura para estatura (CC/E) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A razão CC/E do pré-escolar também apresenta uma correlação direta 

e significante com o PN (Figura 12). 

Destaca-se que, independentemente da escolha do indicador, zCC ou 

razão CC/E, observou-se, na amostra como um todo, que quanto maior o 

PN, maior a circunferência da cintura das crianças na idade pré-escolar 

(Figura 10 e 12). Entretanto, analisando-se tanto o grupo de pré-escolares 

com excesso de peso (Figuras 4A e 5A, Anexo 7), quanto apenas o grupo de 

obesos (Figuras 6A e 7A, Anexo 7), não se observou correlação entre o PN 

e circunferência da cintura na idade pré-escolar.  

A média estimada da razão CC/E dos pré-escolares foi de 0,50 

(IC95%: 0,497 a 0,502) com um dp de 0,042, observando-se valores iguais a 

0,50 para as meninas e a 0,49 para os meninos diferença esta que, mesmo 
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sendo estatisticamente significante (p=0,0002), do ponto de vista biológico 

não tem maior significado. 

A Figura 13 apresenta o estudo da relação entre o peso ao nascer (PN) 

e do escore z da dobra cutânea tricipital (zDCT) e a Figura 14 entre o PN e o 

escore z da dobra cutânea subescapular (zDCSE) na idade pré-escolar.  

 

 

Figura 13: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a dobra cutânea tricipital 

em escore z (zDCT) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a dobra cutânea 

subescapular em escore z (zDCSE) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-

2009. 
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Observou-se que quanto maior o PN, maiores tendem a ser ambas as 

dobras cutâneas, tanto a tricipital, rP=0,08 (p=0,01) quanto a subescapular, 

rP=0,07 (p=0,04). Entretanto a significância observada pode ser atribuída 

muito mais ao tamanho da amostra estudada do que à magnitude da 

associação.  

A análise das correlações entre o PN e os zDCT e zDCSE do grupo de 

pré-escolares com excesso de peso ou exclusivamente intra grupo de 

obesos, não mostrou significância PN (p>0,05).  

A Figura 15 apresenta o estudo da relação entre o peso ao nascer (PN) 

e o escore z da área muscular do braço (zAMB) na idade pré-escolar, a 

Figura 16 entre o PN e o escore z da área gorda do braço (zAGB) e a Tabela 

15 apresenta as médias e desvio padrão do zAMB e do zAGB dos pré-

escolares com excesso de peso segundo o peso ao nascer. 

 

 

Figura 15: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a área muscular do braço 

em escore z (zAMB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 16: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a área gorda do braço em 

escore z (zAGB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que quanto maior o PN, maiores ambas as áreas do braço, a 

muscular, rP=0,13 (p<0,0001) e a gorda, rP=0,10 (p=0,003), das crianças na 

idade pré-escolar (Figuras 15 e 16), não havendo diferença estatisticamente 

significante entre os coeficientes de correlação (p=0,53).  

O coeficiente de regressão linear verificado entre o PN (em kg) e o 

zAMB foi de 0,27 (IC 95%: 0,13 a 0,40) e o observado entre o PN e o zAGB 

foi de 0,28 (IC 95%: 0,10 a 0,46), Figuras 15 e 16, respectivamente. Ou seja, 

cada aumento em 1kg no peso ao nascer corresponde a um aumento de 

0,27 escores z na AMB e de 0,28 escores z na AGB da criança na idade pré-

escolar. 

A analise da relação entre o PN e a proporção de AMB (%AMB) dos 

pré-escolares como um todo não evidenciou correlação, rP= -0,035 (p=0,28), 

bem como entre o PN e a proporção de AMB corrigida (%AMBc), rP= -0,001 

(p=0,97). 

Também não foram observadas correlações entre os pré-escolares 

nascidos com baixo peso (PN<2500g) e suas zAMB e zAGB, assim como 

entre os pré-escolares nascidos com peso inadequado (PN<3000g) e suas 

zAMB e zAGB (p>0,05). 
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Bem como a análise das correlações entre o PN e as zAMB e zAGB 

intra grupo de pré-escolares com excesso de peso ou especificamente intra 

grupo de obesos não mostrou significância (p>0,05). 

 

 

Tabela 15: Médias e desvio padrão do escore z da área muscular do braço 

(zAMB) e do escore z da área gorda do braço (zAGB) dos pré-escolares com 

excesso de peso segundo o peso ao nascer. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 Parâmetros antropométricos em escore z 

Peso ao nascer zAMB zAGB 
          _ 

x (dp)  
            _ 

x (dp) N 

Acima da mediana  1,702 (1,085)  3,820 (1,968) 46 

Abaixo da mediana  1,106 (1,156)   3,429 (1,610) 31 

p 0,0241*  0,3621**  

*t=2,302; gl=75 
**t=0,9169; gl=75 

 

 

Entretanto, na Tabela 15, observou-se que os pré-escolares com 

excesso de peso e que nasceram abaixo da mediana de PN (mediana de PN 

da amostra como um todo igual a 3142,5g) apresentaram uma menor área 

muscular do braço se comparado com os nascidos acima da mediana de 

PN. Nos pré-escolares com excesso de peso, o PN não se relacionou com a 

área gorda do braço (Tabela 15).  

Nesses pré-escolares, também não se observou correlação entre PN e 

circunferência da cintura, tanto em escore z quanto com a razão pela 

estatura, observando-se entre os nascidos acima da mediana e os nascidos 

abaixo, respectivamente, para o zCC, médias e desvios padrão de 3,077 

(1,225) e de 2,810 (1,261), p=0,3594, e para a razão CC/E, médias e 

desvios padrão de 0,573 (0,048) e de 0,579 (0,042), p=0,5610. 
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As Figuras 17 a 19 apresentam o estudo das correlações entre o 

escore z de área muscular do braço (zAMB) e o escore z de área gorda do 

braço (zAGB) das crianças na idade pré-escolar. 

 

 

Figura 17: Relação entre a área muscular do braço em escore z (zAMB) e a 

área gorda do braço em escore z (zAGB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 

2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Relação entre a área muscular do braço em escore z (zAMB) e a 

área gorda do braço em escore z (zAGB) dos pré-escolares com excesso de 

peso. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 19: Relação entre a área muscular do braço em escore z (zAMB) e a 

área gorda do braço em escore z (zAGB) dos pré-escolares obesos. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 17 e 18, observa-se uma correlação direta entre o zAMB e 

o zAGB tanto nos pré-escolares como um todo, rP=0,57 (p<0,0001), quanto 

nos com excesso de peso, rP=0,31 (p=0,002), com coeficientes de 

correlação bastante importantes em se tratando da análise de duas variáveis 

biológicas.  

Já entre os pré-escolares obesos, não se observou correlação 

significante entre o zAMB e o zAGB (rP=0,22 e p=0,17), Figura 19.  

 

 

5.6 RAZÃO CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA PARA ESTATURA  

 

O estudo das relações entre a razão circunferência da cintura para 

estatura (CC/E) e os demais parâmetros antropométricos dos pré-escolares 

estudados podem ser observados nas Figuras 20 a 28 e 8A e 9A (Anexo 7). 

As Figuras 20, 21 e 22 apresentam o estudo das relações entre a razão 

CC/E e o escore z de índice de massa corpórea (zIMC) na idade pré-escolar.  
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Figura 20: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o índice de massa corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o índice de massa corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares 

com excesso de peso. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 22: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o índice de massa corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares 

obesos. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observa-se que quanto maior a razão CC/E, maior o zIMC das 

crianças na idade pré-escolar, tanto na análise dos pré-escolares como um 

todo, rp=0,78 (p<0,0001), Figura 20, quanto na dos pré-escolares com 

excesso de peso, rp=0,65  (p<0,0001), Figura 21, ou na análise dos 

especificamente obesos, rp=0,57 (p<0,0001), Figura 22. 

As Figuras 23, 24 e 25 e as 8A e 9A (Anexo 7) apresentam o estudo 

das relações entre a razão CC/E e a área muscular do braço (AMB) na idade 

pré-escolar. Para a correlação observada na Figura 23 utilizou-se a AMB em 

escores z (zAMB), para as correlações das Figuras 24 e 25 utilizou-se a 

proporção de AMB corrigida (%AMBc) e das Figuras 8A e 9A (Anexo 7) 

utilizou-se a proporção da AMB (%AMB) sem correção.  
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Figura 23: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e a área muscular do braço em escore z (zAMB) dos pré-escolares. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o percentual de área muscular do braço corrigida (%AMBc) dos 

pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 25: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o percentual de área muscular do braço corrigida (%AMBc) dos 

pré-escolares obesos. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observou-se uma correlação positiva com a razão CC/E e o escore z 

de AMB, rP=0,52 (p<0,0001), ou seja, quanto maior a razão CC/E, maior a 

AMB em escore z dos pré-escolares (Figura 23). Entretanto, ao analisarmos 

a correlação entre a razão CC/E e a proporção de AMBc, observou-se uma 

correlação negativa entre elas, ou seja, quanto maior a razão CC/E, menor a 

proporção de AMBc, tanto nos pré-escolares como um todo, rp= -0,38 

(p<0,0001), Figura 24, quanto nos pré-escolares obesos, rp= -0,49 

(p=0,001), Figura 25.  

Observou-se tendência semelhante, também significante, entre a razão 

CC/E e a proporção de AMB sem a utilização da correção tanto para o grupo 

de pré-escolares como um todo quanto nos especificamente obesos (Figuras 

8A e 9A, Anexo 7).   

As Figuras 26, 27 e 28 apresentam o estudo das relações entre a razão 

CC/E e a área gorda do braço (AGB) na idade pré-escolar. Para a correlação 

observada na Figura 26, utilizou-se o escore z de AGB (zAGB) e, as 

correlações das Figuras 27 e 28 foram realizadas entre a razão CC/E e a 

proporção de área gorda do braço (%AGB).  
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Figura 26: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e a área gorda do braço (zAGB) dos pré-escolares. Taubaté-SP, 

2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o percentual de área gorda do braço (%AGB) dos pré-escolares. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 28: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o percentual de área gorda do braço (%AGB) dos pré-escolares 

obesos. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independentemente da escolha do indicador, zAGB ou %AGB, 

observou-se que quanto maior era a razão CC/E, maior a AGB tanto em 

escore z, rP=0,66 (p<0,0001) quanto a proporção dessa área no braço dos 

pré-escolares como um todo, rP=0,54 (p<0,0001) e dos pré-escolares 

obesos, rP=0,51 (p=0,0006), respectivamente Figuras 26, 27 e 28. 

A Figura 29 apresenta a curva ROC (Receiver Operating Characteristic 

Curve) da razão CC/E utilizando como variável de classificação o excesso 

de peso (IMC ≥2 escore z).  
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Figura 29: Curva ROC da razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) dos pré-escolares com excesso de peso. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A área estimada sob a curva foi de 0,94 (IC95%: 0,91 – 0,97), 

significante estatisticamente (p<0,0001). A análise dos diversos pontos de 

corte possíveis para a relação entre a razão CC/E e a presença de 

sobrepeso ou obesidade mostrou que 0,53 de razão CC/E foi o ponto de 

equilíbrio em que há a maximização simultânea de sensibilidade e 

especificidade, correspondendo a 84,2% de sensibilidade (IC95%: 75,3 – 

90,9) associada a 90,1% de especificidade (IC95%: 87,9 – 92,0). 

A Figura 30 ilustra a curva de regressão não linear de melhor ajuste à 

correlação existente entre os valores de zIMC e da razão CC/E para os pré-

escolares como um todo. 
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Figura 30: Regressão logística entre o escore z de índice de massa 

corpórea (zIMC) e a razão circunferência da cintura para estatura (CC/E) dos 

pré-escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equação de melhor ajuste encontrada foi a de um polinômio de 2° 

grau, y=a+b.x+c.x2, sendo a=0,4870, b=0,0250 e c=0,0011. A curva de 

regressão com esses valores apresenta um erro padrão de 0,0261 e um 

coeficiente de correlação de 0,79, entre os valores de zIMC e razão CC/E 

realmente observados na amostra (Tabela 16).  
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Tabela 16: Pontos de corte estimados para a razão circunferência da cintura 

para estatura (CC/E), equivalentes aos pontos de corte do escore z de índice 

de massa corpórea (zIMC) propostos pelo Ministério da Saúde e OMS. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

Pontos de corte do zIMC Pontos de corte equivalentes para a 
razão CC/E 

zIMC = -2 CC/E = 0,44 

zIMC = 0 CC/E = 0,49 

zIMC = 1 CC/E = 0,51 

zIMC = 2 CC/E = 0,54 

zIMC = 3 CC/E = 0,57 

zIMC = 4 CC/E = 0,60 

zIMC = 5 CC/E = 0,64 

 

 

Pela equação de regressão de melhor ajuste, os pontos de corte 

estimados para a razão CC/E equivalentes aos recomendados atualmente 

utilizando o zIMC na classificação do estado nutricional da população 

infantil89,108 (OMS 2006 e 2007) foram: para o risco de sobrepeso o 0,51; 

para o sobrepeso o 0,54, e para a obesidade o 0,57 (Tabela 16). 

A partir da análise da curva ROC, Figura 29, referente à relação entre a 

razão CC/E e a presença de excesso de peso (IMC≥ 2 escores z) pode-se 

determinar a sensibilidade e especificidade do ponto de corte de 0,54 da 

razão CC/E, correspondente ao IMC = 2 escores z. Os valores calculados 

foram: 75,8% de sensibilidade (IC95%: 65,9 – 84,0) e 93,0% de 

especificidade (IC95%: 91,1 – 94,6). Já o ponto de corte de 0,51 da razão 

CC/E, equivalente ao IMC = 1 escores z, privilegia mais a sensibilidade que 

a especificidade com valores iguais a: 94,7% de sensibilidade (IC95%: 88,1 

– 98,3) associada a 77,3% de especificidade (IC95%: 74,4 – 80,1). 
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6 DISCUSSÃO 

 

A prevalência de baixa estatura observada se aproxima muito da 

proporção teoricamente esperada em uma distribuição de valores em curva 

de Gauss, para acima ou abaixo do ponto de corte de 2 escores z, ou seja, 

de 2,28%. Esse achado juntamente com a observação da distribuição de 

frequência do escore z da estatura, indica que, pelo menos em Taubaté, os 

pré-escolares já apresentam um crescimento linear bastante adequado, 

coerente com o padrão de referência proposto pela OMS153,154, o que é 

sugestivo de boas condições de vida e saúde. Sugere também que esta 

população de crianças está expressando plenamente seu potencial de 

crescimento. Este perfil é condizente com um estágio avançado de transição 

nutricional, no qual praticamente não se observa mais a presença de 

desnutrição primária, diminuindo a prevalência de baixa estatura de origem 

nutricional11,104,143. 

A análise do IMC mostrou que em Taubaté a frequência de magreza foi 

condizente com o achado da estatura, apresentando-se ainda menor do que 

a observada para a estatura e em relação à esperada pela curva de 

distribuição de referencia.  

Na verdade, o que se observou foi um excesso de crianças de peso 

elevado. As crianças classificadas como sendo de risco de sobrepeso como 

sobrepeso ou como obesidade corresponderam a uma frequência de 26,4% 

da amostra, o que significa 10,6 pontos percentuais acima da frequência 

esperada. O valor pode parecer pequeno, mas corresponde a um aumento 

relativo de 67,1% na proporção de crianças esperadas pela curva de Gauss 

para um IMC acima de 1 escore z (15,8% do total). Na amostra de 950 

crianças, isto significa que havia 101 crianças a mais na faixa de risco 

nutricional por excesso. 

 Particularmente no que tange à obesidade, IMC ≥ 3 escores z (acima 

do qual se esperaria 0,1% da população), a proporção observada é muito 

maior (quase 34 vezes) que a esperada indicando que já se trata de um 

importante problema de saúde pública, pois se trata de uma população de 
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crianças em idade pré-escolar. Mais grave ainda é que esta situação é muito 

semelhante entre as diferentes faixas etárias do grupo que compõe a 

amostra, inclusive entre as crianças com menos de 4 anos de idade. 

Quanto à composição corporal dos pré-escolares, as distribuições de 

frequência dos valores de escore z das dobras cutâneas tricipital (zDCT) e 

subescapular (zDCSE), das circunferências do braço (zCB) e da cintura 

(zCC), e da área gorda do braço (zAGB) evidenciaram uma tendência de 

deslocamento para a esquerda do gráfico em relação ao referencial39, ou 

seja, para os valores maiores da distribuição. Enquanto que a distribuição de 

frequência do escore z de área muscular do braço (zAMB) evidenciou um 

discreto deslocamento para a direita do gráfico, com a mediana um pouco 

abaixo da mediana do referencial39.  

A tendência da distribuição de frequência do escore z de peso e IMC 

evidenciou a mesma tendência dos estimadores de massa gorda corporal, 

de ganho excessivo de peso, levando a um aumento dos valores de IMC, 

apontando para uma condição nutricional de risco. Segundo BATISTA 

FILHO e RISSIM11, a Transição Nutricional pode ser caracterizada por 

quatro etapas e, diante dos achados do presente estudo tanto das 

distribuições de frequências quanto das prevalências dos distúrbios 

nutricionais, Taubaté encontra-se na última etapa desse processo que é 

caracterizada pela correção do déficit estatural, aliada à elevação da 

prevalência de sobrepeso/obesidade, ambos em escala populacional. 

Quando se analisou o escore z de estatura estratificada por faixas 

etárias, observou-se que os pré-escolares mais jovens, menores de 4 anos, 

eram em média mais baixos que os mais velhos, com 5 anos e mais de 

idade. Estes dados indicam que pode estar ocorrendo um catch up de 

crescimento linear durante a idade pré-escolar. Isto é muito sugestivo de que 

até os dois anos de idade estas crianças como um todo estariam 

apresentando um crescimento linear não adequado, ou pelo menos, não 

condizente com o esperado pelo referencial. Além disso, permite supor 

também que a creche continua exercendo um papel protetor sobre a saúde e 

as condições de nutrição destas crianças.   
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Em estudo anterior observou-se que o tempo de creche na idade pré-

escolar (menor que 15 horas/semana) foi independentemente associado a 

uma diminuição no risco de obesidade na idade escolar81. Apesar disso, no 

presente estudo, a proteção possivelmente exercida pela creche não parece 

conseguir compensar o excessivo ganho de peso que, ao que tudo indica, 

na população do presente estudo é estabelecido (antes de entrar na creche) 

e mantido (após estar na creche), provavelmente às custas das condições 

de alimentação da família62,114.  

Cabe lembrar que, segundo alguns autores55,105,106, os primeiros 2 anos 

de vida seriam críticos para estabelecer uma tendência a um ganho 

excessivo de peso que, inclusive, poderia persistir com o evoluir da idade. 

PÉNEAU et al.110 observaram que não somente o rápido crescimento 

durante os dois primeiros anos de vida se associava a um maior risco de 

sobrepeso na idade escolar, mais que ter um maior tamanho no primeiro ano 

também mostrou-se um fator de risco para o excesso de peso na infância. 

Uma explicação alternativa para os resultados observados poderia ser 

decorrente do referencial utilizado, o da OMS, que para a amostra estudada, 

corresponde, na verdade, ao ponto de junção de dois referenciais 

elaborados a partir de populações distintas: uma para os menores de 5 

anos153 e outra para os maiores de 5 anos154.  

Estudo anterior72 mostrou que há a possibilidade de se observar uma 

diferença na tendência de crescimento de pré-escolares brasileiros quando 

se utiliza o momento de junção dos dois referenciais da OMS153,154. 

Entretanto, esta segunda hipótese não parece suficiente para explicar como 

um todo o fenômeno observado, pois o mesmo estudo não apresenta 

diferenças entre a população estudada e o referencial, com magnitude 

equivalente à observada no presente estudo, inclusive para as crianças mais 

velhas da amostra72.  

Diversos autores têm estudado a origem fetal das doenças crônicas, 

principalmente obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, em etapas 

posteriores da vida, utilizando o peso ao nascer como marcador de 

crescimento intrauterino6,7,9,23,125. Dos estudos relacionados especificamente 
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à origem fetal da obesidade, os autores têm observado uma correlação 

positiva entre PN e IMC em etapas posteriores da vida32,45,54,68,93,101,106. Um 

elevado PN tem se mostrado um fator de risco para a presença de excesso 

de peso mesmo em crianças na idade pré-escolar13,29,44,50,51,131,132. 

Para as relações entre o PN e o estado nutricional das crianças 

avaliadas, também se observou que quanto maior o PN, maior o IMC na 

idade pré-escolar. O maior peso ao nascer também permaneceu como um 

fator de risco para a presença de excesso de peso na idade pré-escolar 

mesmo após o ajuste da análise para possíveis fatores de confusão no 

presente estudo. Ressalta-se que, das possíveis variáveis de confusão, 

apenas o número de crianças menores de 5 anos existentes no domicílio 

mostrou correlação com a presença de excesso de peso, na verdade, como 

um fator de proteção.  

Analisando-se o IMC como variável contínua, além do peso ao nascer 

e do número de menores de 5 anos no domicílio continuarem como 

significantes no modelo, a escolaridade materna também se relacionou com 

o mesmo na idade pré-escolar. Para cada aumento de 1 ano na 

escolaridade materna, o escore z de IMC aumentava 0,04; correlação que, 

embora significante, foi proporcionalmente muito menor do que a observada 

para o peso ao nascer e o número de menores de 5 anos existentes no 

domicilio. 

A observação da distribuição dos pré-escolares por categorias de PN 

mostrou que os nascidos com mais de 3500g apresentavam uma mediana 

de IMC maior que os nascidos com baixo peso ou com peso insuficiente. 

Quando se considerou apenas os nascidos com mais de 3000g, observou-se 

que quanto maior o PN maior era o escore z de estatura na idade pré-

escolar.  

Esses achados são condizentes com os resultados de estudos 

anteriores que indicam o grupo de maior peso ao nascer como o que tem 

maior chance de serem os mais altos e os mais pesados na idade pré-

escolar13,30,44,51,106. Também estão de acordo com outros estudos que 

observaram um risco mais elevado de apresentar excesso de peso na idade 
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pré-escolar associado a um alto PN, mesmo após ajuste para possíveis 

fatores de confusão sócio-demográficos29,132. 

Alguns autores têm estudado quais fatores de risco sócio-demográficos 

estariam associados ao desenvolvimento do excesso de peso em pré-

escolares29,50,51. Desses, assim como no presente estudo, tanto a idade 

materna50 quanto a escolaridade materna50,51 não se mostraram associados 

à presença de excesso de peso na idade pré-escolar.  

Entretanto, DRACHLER et al.29, em um estudo realizado com crianças 

brasileiras menores de 5 anos, encontraram uma associação positiva entre 

escolaridade materna e o excesso de peso, e não observaram associação 

com a idade materna. A divergência quanto à associação entre escolaridade 

materna e excesso de peso deste estudo em comparação com os nossos 

resultados, provavelmente se deve ao tamanho amostral, que no estudo de 

DRACHLER et al.29 foi 3 vezes maior que o nosso. Esta análise é ainda mais 

plausível se considerarmos que, no presente estudo, quando analisamos o 

IMC de forma contínua, o aumento de um ano na escolaridade materna 

estava relacionado a um aumento de apenas 0,04 escores z no IMC na 

idade pré-escolar. Assim, pode-se supor que a influência da escolaridade 

materna, caso exista, deve ser de pequena monta, já que foi necessária uma 

amostra tão grande para comprová-la quando o excesso de peso já está 

instalado.  

Outra explicação plausível, talvez menos provável, é que tendo em 

vista as características da cidade de Taubaté e da população que frequenta 

suas creches, a gama de variação da escolaridade materna seja muito 

estreita, o que, ainda mais considerando o tamanho da amostra do presente 

estudo, tornaria ainda mais difícil identificar o efeito dessa variável. 

O número de crianças menores de 5 anos no domicílio tem sido 

descrito como um fator de risco sócio-demográfico para a presença de déficit 

de peso e estatura em crianças30,82,103. No presente estudo, esta variável 

mostrou-se um fator de proteção para o excesso de peso na idade pré-

escolar. Famílias de menor nível socioeconômico tendem a ser as mais 

numerosas e terem mais filhos, portanto são as que têm maior chance de 
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terem mais crianças com menos de 5 anos no domicílio69,99. Uma das 

hipóteses que sustentam estas observações é que nessas famílias há mais 

pessoas competindo por uma “mesma quantidade” de alimento propiciando 

um maior risco de desnutrição para a população infantil, o que pode acabar 

resultando também em fator de proteção, ainda que perverso, para o 

desenvolvimento do excesso de peso nessa população. Outra hipótese, não 

excludente da anterior, poderia ser que um conjunto de crianças de idades 

mais próximas levaria a um maior dispêndio de calorias em atividades físicas 

em grupo, em comparação a existência de apenas uma criança de menor 

faixa etária no domicílio99. 

As relações entre PN e massa magra e gorda corporal dos pré-

escolares avaliados em Taubaté mostraram-se, ambas, diretas e 

significantes nas crianças como um todo, ou seja, quanto maior o PN, 

maiores eram a massa magra e a massa gorda corporal na idade pré-

escolar.  

Ressalta-se que embora as correlações entre o PN e os estimadores 

de massa gorda tenham sido positivas e significantes na população como 

um todo, especificamente as observadas entre o PN e a DCT e a DCSE 

mostraram uma pequena capacidade explicativa e a significância aqui pode 

ser atribuída muito mais ao tamanho da amostra estudada do que à 

importância da correlação.  

As correlações entre o PN e o IMC ou entre o PN e os estimadores de 

composição corporal não foram significantes entre o grupo de pré-escolares 

com excesso de peso ou exclusivamente no grupo dos obesos, assim como, 

no grupo dos nascidos com baixo peso.  

Essas aparentes discrepâncias observadas na análise da amostra 

como um todo e na dos subgrupos de peso ao nascer ou de classificação 

nutricional pode aqui ter duas interpretações. A primeira é que existiriam 

outros fatores atuando, que não o PN, que teriam maior influência na 

composição corporal até as crianças atingirem a idade pré-escolar, 

principalmente na distribuição e na quantidade de massa gorda corporal. A 

segunda, a nosso ver mais plausível, é que intragrupo (de PN ou de estado 
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nutricional) haveria uma gama de variação muito estreita na 

quantidade/proporção de massa gorda, o que dificilmente seria suficiente 

para permitir comparações intragrupo.  

Quanto à correlação positiva entre PN e massa magra corporal 

observada no presente estudo para a amostra como um todo, há uma 

concordância com os achados encontrados na literatura em pesquisas 

realizadas com escolares e/ou adolescentes65,68,117,122,144,149  e 

adultos33,42,120,156, bem como para a correlação positiva observada entre o 

PN e a massa gorda corporal65,117,149,157.  

Dentre esses estudos, destaca-se o estudo de SINGHAL et al.126 que 

observou uma associação positiva entre o PN e a massa magra, mesmo 

após ajustes para possíveis fatores de confusão como atividade física e nível 

socioeconômico, e independente do método de avaliação da composição 

corporal (fórmulas, bioimpedância elétrica e DXA) sem, contudo, associação 

entre o PN e a massa gorda corporal, tanto nos escolares quanto nos 

adolescentes. 

No que tange aos pré-escolares, encontrou-se quatro estudos que 

pesquisaram as relações entre PN e massa magra52,55,56,61,96. Desses quatro 

estudos, três abordaram também as relações entre PN e massa gorda, 

exceto o de MURPHY et al.96. Ressalta-se que, na verdade, são quatro e 

não cinco estudos diferentes, pois os publicados por IBÁÑEZ e 

colaboradores55,56 se referem a uma mesma população avaliada dos 2 aos 4 

anos, na primeira publicação em 2006, e dos 2 aos 6 anos na segunda, 

publicada em 2008. 

O estudo de JOGLEKAR et al.61 também observou que quanto maior o 

PN, maiores eram tanto a massa magra quanto massa gorda corporal. 

Destaca-se que esses autores observaram uma correlação mais forte entre 

o PN e a massa magra que entre o PN e a massa gorda corporal aos 6 anos 

de idade. No estudo de MURPHY et al.96, um maior PN também se associou 

a uma maior massa magra corporal aos 6 anos de idade, mesmo após 

ajuste para IMC atual. 
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Os achados do presente estudo concordam também, em parte (no 

presente estudo não se avaliou a adequação do PN para idade gestacional), 

com os de HEDIGER et al.52, que observaram uma menor AMB nas crianças 

nascidas pequenas para idade gestacional (PIG) quando comparadas às 

grandes para idade gestacional (GIG). A AGB também foi menor nos PIG, 

porém, segundo esses autores, a AGB foi mais fracamente associada ao PN 

que AMB.  

Essa correlação mais forte entre o PN e a massa magra do que com a 

massa gorda corporal observada nos dois estudos citados anteriormente52,61 

não foi observada no presente estudo. Contudo, especificamente nas 

crianças avaliadas com excesso de peso já instalado, essa premissa foi 

constatada observando-se que a quantidade de massa magra foi menor nos 

que haviam nascido abaixo da mediana de PN quando comparada aos 

nascidos acima da mediana, sem que houvesse diferença na quantidade de 

massa gorda entre esses dois grupos de PN (tanto na massa gorda 

estimada pela área gorda do braço quanto pela circunferência da cintura, em 

escore z ou sua razão com a estatura).  

Dos estudos com pré-escolares destaca-se ainda o estudo de IBÁÑEZ 

et al.56 que comparou crianças nascidas PIG com as adequadas para idade 

gestacional (AIG), aos 2, 4 e 6 anos de idade, e observou que a massa 

magra também foi menor nas nascidas PIG, mas esse achado foi 

significante apenas aos 2 anos de idade. Entretanto, quanto à massa gorda 

corporal, esses autores observaram que, diferente dos achados do presente 

estudo e dos demais estudos com pré-escolares descritos anteriormente, as 

crianças nascidas PIG tinham mais massa gorda do que as nascidas AIG, 

achado significante somente aos 6 anos de idade.  

Além desse estudo de IBÁÑEZ et al.56, outros autores também 

observaram uma correlação negativa entre PN e massa gorda corporal em 

etapas posteriores da vida102,142, e alguns não observaram correlação entre 

essas variáveis42,68,73,122,126,144. É possível supor que essa discordância 

quanto à relação entre PN e massa gorda corporal entre os achados do 

presente estudo e desses estudos, seria devido a existência de outros 
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fatores determinantes da gordura corporal, como composição da dieta e 

ganho de peso no primeiro ano de vida e/ou uma predisposição 

genética4,23,106,116, que poderiam ter uma influência maior do que o peso ao 

nascer na ocorrência de maior quantidade de gordura corporal tanto na 

infância quanto em etapas posteriores da vida. 

Tendo em vista a observação conjunta desses três fatores: primeiro, a 

hipótese de que o crescimento fetal inadequado, como mensurado pelo 

baixo peso ao nascer, programe uma menor proporção de massa magra em 

etapas posteriores da vida; segundo, a associação inconsistente entre PN e 

massa gorda observada na literatura, e por fim, nos achados do presente 

estudo, pode-se supor que se o peso ao nascer influencia na composição 

corporal em etapas posteriores da vida, principalmente na presença do 

sobrepeso ou obesidade, essa influência seria predominantemente na 

quantidade de massa magra independentemente da massa gorda corporal. 

Alguns autores colocam ainda que o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em etapas posteriores da vida associado ao baixo peso ao 

nascer, Teoria de Barker, seria possivelmente mediado pela programação da 

massa magra corporal que acontece durante o crescimento 

intrauterino33,52,63,111,126,156.  

A correlação entre a área muscular e a área gorda do braço mostrou-se 

direta e forte tanto nos pré-escolares avaliados como um todo quanto no 

grupo com excesso de peso. Entretanto, nos pré-escolares especificamente 

obesos, não se observou correlação significante entre ambas as áreas, 

apesar de haver um Coeficiente de Pearson ainda bastante importante do 

ponto de vista biológico. Esta aparente discrepância nos obesos entre a 

magnitude do coeficiente e a sua significância, além das razões 

anteriormente expostas quanto às correlações existentes intragrupos com a 

composição corporal, pode ter, pelo menos em parte, uma possível 

explicação. Nessa os pré-escolares obesos e que nasceram menores, teriam 

uma interferência maior do PN na quantidade de massa magra que na 

gorda, o que poderia diminuir a relação direta que existiria entre ambas as 

áreas. Essa hipótese explicativa torna-se ainda mais viável ao se considerar 
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que, segundo RALT115, existe uma “rivalidade” entre o acúmulo de músculo 

e o crescimento infantil. Ocorreria uma programação estratégica do corpo, 

durante crescimento, poupando mais a gordura e facilitando a utilização do 

músculo, consequentemente, entre as crianças mais altas e mais obesas, o 

risco de ter menor massa muscular seria maior115. 

Assim como para as correlações entre o PN e a massa gorda corporal, 

a correlação específica entre o PN e a circunferência da cintura, em escore 

ou dividida pela estatura, das crianças avaliadas mostraram-se, ambas, 

diretas e significantes apenas no grupo como um todo. Em relação a esses 

indicadores, destaca-se que a comparação entre a CC em escore z e a 

razão CC/E, em valores absolutos, mostrou uma correlação quase perfeita, 

apontando para a viabilidade de se poder utilizar também, nessa população 

avaliada, a razão CC/E como um indicador válido da tendência de acúmulo 

de adiposidade na região central do corpo. 

A razão CC/E também mostrou forte correlação com o IMC, em escore 

z, dos pré-escolares como um todo e dos com excesso de peso ou dos 

especificamente obesos, o que viabiliza o uso adicional da razão CC/E na 

triagem de pré-escolares com excesso de peso. Como comentário, é 

pertinente lembrar que o seu uso na caracterização do estado nutricional, 

diferente do IMC ou da circunferência da cintura em escores z ou percentis, 

não necessita de tabelas específicas por faixa etária e sexo135. 

Dentre os estudos com escolares, adolescentes e adultos que 

avaliaram a relação entre o PN e a circunferência da cintura, alguns são 

concordantes com os achados do presente estudo para os pré-escolares 

como um todo, observando uma correlação positiva entre o PN e a gordura 

central46,71,124,149,157. Entre os pré-escolares foram encontrados apenas dois 

estudos que avaliaram a relação entre esses dois indicadores55,56,139.  

VALŪNIENE et al.139 observaram resultados semelhantes, pelo menos 

em parte, aos observados no presente estudo, descrevendo uma 

circunferência da cintura maior aos 6 anos de idade nas crianças nascidas 

AIG quando comparadas às nascidas PIG. 
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Entretanto, IBÁÑEZ et al.56 observaram que aos 6 anos de idade a 

quantidade média de gordura visceral foi mais que 50% superior nos 

nascidos PIG que nos AIG. Ressalta-se que outros estudos em etapas 

posteriores da vida também observaram uma correlação negativa entre PN e 

gordura central (relação cintura-quadril)76,77. Essa discordância quanto à 

relação entre PN e especificamente a gordura localizada na região central do 

corpo observada entre esses e o presente estudo pode ter explicação 

semelhante à exposta anteriormente para a relação entre PN e massa gorda 

corporal, quanto à existência de outros fatores mais determinantes que o 

peso ao nascer na quantidade e/ou distribuição da gordura corporal em 

etapas posteriores da vida4,23,106,116.  

As relações observadas entre a razão CC/E e o escore z de área 

muscular do braço e a proporção de AMB, corrigida ou sem correção, bem 

como entre a razão CC/E e o escore z de área gorda do braço e a proporção 

de AGB sugerem que, com o aumento da razão CC/E, a criança tende a 

apresentar uma maior quantidade tanto de massa muscular quanto de 

massa gorda corporal, entretanto o aumento de massa gorda é 

desproporcionalmente maior. Analisando-se particularmente as relações 

entre a razão CC/E e as proporções entre área muscular e área gorda no 

braço, confirmou-se que quanto maior a circunferência da cintura menor é a 

proporção de área muscular do braço do pré-escolar, independentemente do 

valor absoluto que a mesma apresenta. Este fato pode ter uma possível 

explicação também na programação estratégica do corpo, principalmente na 

população infantil em constante crescimento que, quanto mais obesas mais 

o corpo tende a poupar a gordura e utilizar mais facilmente o músculo e, 

além disso, a capacidade do corpo tanto de realizar atividade física quanto 

de resposta às doenças ou de manter o equilíbrio metabólico tende a ser 

menor115. 

Em adultos YLIHÄRSILÄ et al.156 também observaram correlação 

positiva entre a circunferência da cintura e a massa magra e gorda corporal, 

bem como com a proporção de massa gorda corporal, entretanto esses 
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autores não estudaram a correlação entre circunferência da cintura e 

proporção de massa magra. 

O único estudo encontrado em pré-escolares que avaliou a evolução 

da gordura central e da massa magra e gorda corporal foi o de IBÁÑEZ et 

al.55. Esses autores observaram que entre 2 e 4 anos de idade havia um 

elevado ganho de gordura abdominal e corporal e um menor ganho de 

massa magra, apenas nas crianças nascidas PIG, não verificando essa 

tendência nos AIG. Esses achados de IBÁÑEZ et al.55 são condizentes aos 

observados no presente estudo, em que também se verificou o aumento da 

circunferência da cintura acompanhado de um aumento muito maior de 

massa gorda do que de massa magra. Cabe ressaltar, entretanto que 

nossos achados foram encontrados para a população de pré-escolares 

como um todo. 

Segundo SAVVA et al.123, a distribuição da massa gorda corporal, 

principalmente na região abdominal, aumenta o risco de desenvolvimento de 

síndrome metabólica ainda na infância. Entretanto, uma menor massa magra 

corporal tem sido relatada como um fator de risco tão importante quanto a 

gordura visceral no metabolismo da glicose e no desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis em etapas posteriores da 

vida61,65,96,126,144,156. 

MURPHY et al.96 observaram uma relação inversa tanto entre massa 

magra corporal e triglicerídeos na idade pré-escolar quanto entre PN e 

triglicerídeos, como o PN estava positivamente associado à massa magra, 

como descrito anteriormente, após ajuste para massa magra a correlação 

entre PN e triglicerídeos perdeu a significância estatística. Segundo esses 

autores, estes achados podem auxiliar no entendimento do paradoxo: alto 

PN prediz obesidade, mas também uma redução no risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares em etapas posteriores da 

vida. 

LEMOS et al.71, que avaliaram crianças entre 5 e 8 anos de idade no 

Estado de São Paulo, descreveram que as relações entre PN e CC com a 

resistência à insulina foram opostas, inversa com o PN e direta com CC, 
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concluindo que tanto ter um menor PN quanto ter uma maior CC, aumentava 

o risco de resistência à insulina na idade escolar. 

Chama atenção, no presente estudo, que quanto maior a razão CC/E, 

menor era a proporção de massa magra e muito maior a de massa gorda 

corporal nos pré-escolares como um todo. Além disso, particularmente nos 

pré-escolares com excesso de peso, observou-se uma menor quantidade 

média de massa magra, independente da média de massa gorda corporal, 

associada aos nascidos com menor peso. Estes fatos podem agregar um 

maior risco para doenças crônicas às crianças com maior gordura localizada 

na região abdominal que, pela forte correlação positiva observada entre a 

CC e o IMC, eram também os mais pesados na idade pré-escolar.  

Diversos autores têm apontado para a importância da utilização 

circunferência da cintura na estimação, mesmo que indireta, de gordura 

visceral38,66,82,87,90,123,128.  

Coerentemente com estes estudos e com os resultados aqui 

discutidos, principalmente tendo em vista a forte correlação observada da 

razão CC/E com o IMC e com a circunferência da cintura em escore z, o 

presente estudo propõe pontos de corte da razão CC/E que seriam válidos 

para a triagem em crianças na idade pré-escolar e, no mínimo equivalentes 

aos pontos de corte recomendados pela OMS para classificação do estado 

nutricional da população infantil utilizando o IMC em escores z89,107,153,154. Os 

pontos de corte da razão CC/E estimados no presente estudo, de 0,51 para 

o risco de sobrepeso e de 0,54 para o sobrepeso, encontram-se ambos 

dentro da mensagem87 proposta de: ‘é saudável manter sua circunferência 

da cintura abaixo da metade de sua estatura’.  

Outros autores também propuseram pontos de corte para a razão CC/E 

a partir dos pontos de corte do IMC utilizados para diagnóstico de sobrepeso 

e obesidade em crianças e adolescentes, porém nenhum estudo foi 

encontrado para crianças abaixo de 4 anos de idade. KAHN et al.64 

propuseram, para as idades de  4 a 17 anos,  os pontos de corte, 

relativamente semelhantes aos do presente estudo, para razão CC/E de 

0,490 para o risco de sobrepeso e 0,539 para o sobrepeso, equivalentes, 
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respectivamente, aos percentis 85 e 95 do IMC das curvas do CDC19. Já 

YAN et al.155, para as idades de 8 a 18 anos, propuseram pontos de corte 

para a razão CC/E pouco abaixo dos observados tanto no presente estudo 

quanto no descrito anteriormente e com diferenças entre os sexos: de 0,445 

para o sobrepeso nos dois sexos e de 0,485 em meninos e 0,475 em 

meninas para a obesidade, equivalentes, respectivamente ao IMC de 24 

kg/m2 e 28 kg/m2. Essas diferenças entre os pontos de corte observados no 

presente estudo e nos demais citados64,155 principalmente, considerando-se 

diferenças na segunda casa decimal, podem ser parcialmente explicadas 

pelos diferentes pontos de corte e referenciais adotados nos estudos. 

Cabe ressaltar ainda que, para fins de triagem de excesso de peso, o 

ponto de corte de 0,51 para razão CC/E proposto pelo presente estudo pode 

ser considerado mais adequado por apresentar maior sensibilidade para 

detectar os mais pesados. Já o ponto de corte da razão CC/E de 0,54 perde 

em sensibilidade, contudo é mais específico para o diagnóstico de excesso 

de peso. 

 

6.1 POSSIVEIS LIMITAÇÕES 

 

Uma possível limitação do presente estudo é a não utilização na 

análise das varáveis idade gestacional e comprimento ao nascer, pois essas 

informações não puderam ser recuperadas em uma parte das crianças 

incluídas na amostra. Este fato que pode dificultar a comparação com alguns 

estudos citados anteriormente, na verdade não compromete a validade dos 

resultados observados. 

Outra limitação diz respeito à caracterização do efeito da renda no 

excesso de peso. Como a renda familiar não faz parte dos critérios de 

admissão nas creches e poucas mães mencionavam a renda familiar nos 

seus registros, não foi possível classificar, no presente estudo, cada criança 

individualmente quanto ao nível socioeconômico. Entretanto, partindo das 

características do Município41,59 e, no conjunto de varáveis observadas no 

presente estudo: posse da casa; tamanho da família; tipos de ocupação 
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referidos e, principalmente, o nível de instrução dos genitores, é possível 

considerar esta população, em sua maioria, como sendo de classe média ou 

média baixa. A estreita gama de variação da condição socioeconômica pode 

ter contribuído para os resultados observados, aparentemente de menor 

magnitude quando comparados aos de estudos que contrastam os efeitos de 

estratos mais extremos de condição socioeconômica sobre o estado 

nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Na população estudada, observa-se uma baixa prevalência nas duas 

extremidades da distribuição do peso ao nascer, tanto do baixo peso ao 

nascer quanto de um peso ao nascer elevado.  

Quanto ao estado nutricional, as prevalências de magreza e de baixa 

estatura são pequenas, próximas ao esperado em amostras populacionais 

de referência. O excesso de peso, seja ele por risco de sobrepeso, 

sobrepeso ou obesidade, apresenta prevalências muito elevadas, 

principalmente por se tratar de uma população em idade pré-escolar.  

Na distribuição de massa gorda corporal dos pré-escolares, observa-se 

a mesma tendência do peso e do IMC em direção a valores maiores da 

distribuição nessa faixa etária em comparação aos referenciais. Em relação 

à massa magra corporal, há uma tendência de deslocamento em direção a 

valores menores da distribuição dos pré-escolares quando comparada ao 

referencial.  

Quanto maior o peso ao nascer das crianças, maior é seu índice de 

massa corpórea, destacando-se que os que nasceram acima de 3500g eram 

os de maior IMC na idade pré-escolar. 

A massa gorda corporal é maior na idade pré-escolar quanto maior é o 

peso ao nascer da criança. A massa magra corporal dos pré-escolares como 

um todo também evidencia uma tendência a ser maior quanto maior é o seu 

peso ao nascer. Porém, nos pré-escolares com excesso de peso, a massa 

magra é menor para aqueles que nasceram com menor peso. Não se 

observa, nesse grupo de pré-escolares, diferença na massa gorda corporal 

em relação ao peso de nascimento. Portanto, se o peso ao nascer influencia 

na composição corporal em etapas posteriores da vida, essa influência 

parece ser maior na massa magra corporal que na massa gorda. 

A razão circunferência da cintura para estatura mostra forte correlação 

com o IMC e com a circunferência da cintura, em escore z, dos pré-

escolares.  
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Com relação à massa magra e gorda corporal, quanto maior a razão 

CC/E, maior é a quantidade de massa muscular e de massa gorda (pelo 

menos no braço). Contudo, quando se observa a proporção da área 

muscular e da área gorda do braço constata-se que o aumento da razão 

CC/E é acompanhado por um aumento mais acentuado de massa gorda 

quando comparado ao aumento de massa magra, independentemente de 

valor absoluto que as mesmas apresentaram.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados do presente estudo corroboram a importância de se 

realizar a avaliação da composição corporal desde a infância, principalmente 

pelo conhecimento já estabelecido de pode haver um risco maior, na idade 

adulta, de acúmulo excessivo de gordura acompanhado de uma redução de 

massa muscular. Neste sentido, a área muscular do braço, utilizada como 

estimador da massa magra na composição corporal, pode ser um indicador 

sensível e precoce de um maior risco para o desenvolvimento, no início da 

idade adulta, de doenças crônicas não transmissíveis. Sua utilidade poderia 

ser ainda maior nas crianças que, nascidas com menor peso, apresentam 

precocemente excesso de peso e o mantêm até o início da idade adulta. 

Tendo em vista os resultados do presente estudo e de outros estudos 

realizados em etapas posteriores da vida, manter a circunferência da cintura 

em menos da metade da sua estatura diminui o risco associado ao excesso 

de peso, principalmente quando acompanhado de uma circunferência da 

cintura, indiretamente gordura visceral, aumentada87,90,128.  

Além disso, a razão CC/E pode ser útil na predição, demonstrada em 

outros estudos, já na infância, do risco cardiovascular na população, em 

situações de elevada prevalência de sobrepeso e obesidade2,38,64,82,123.  

Desta maneira a razão CC/E poderia ter dupla utilidade na rotina de 

atenção à saúde em pré-escolares, ou seja, dispensar o uso de gráficos e/ou 

tabelas para avaliar o seu percentil ou escore z, como é necessário quando 

se avalia o IMC, podendo assim substituir este último com vantagem e, 

melhor ainda, ser um possível preditor de risco cardiometabólico nos pré-

escolares obesos cuja razão CC/E superasse em muito o ponto de corte 

proposto no presente estudo de 0,54, principalmente nos que apresentam 

um menor peso ao nascimento. 

Sugere-se também que sejam realizados estudos em crianças menores 

de 4 anos analisando os marcadores bioquímicos envolvidos no aumento do 

risco cardiovascular a fim de se avaliar a sensibilidade e a especificidade 
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dos pontos de corte da razão CC/E propostos pelo presente estudo frente à 

presença de alterações cardiometabólicas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - FICHA PARA COLETA DOS DADOS 

ANTROPOMÉTRICOS DOS PRÉ-ESCOLARES 
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE PESQUISA – ESTADO NUTRICIONAL 

DE PRÉ-ESCOLARES DE CRECHES DE TAUBATÉ 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA – ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES DE 

CRECHES DE TAUBATE. 

 

 

 

                       N do formulário: __________ 

 

 Unidade: ________________________________________________________________ 

 

 Nome do aluno:___________________________________________________________ 

 

 Data de nascimento: ____ / ____ / ______.           Peso ao nascer (gramas):__________ 

 

 Local/Maternidade de nascimento:___________________________________________ 

 

 Data de matrícula (tempo de creche): ________________________. 

 

 Telefones contato:_______________________________________________________    

 

 

 

DADOS DA MÃE DADOS DO PAI 

 

Nome:  

Idade:               anos Idade:               anos 

Escolaridade:  Escolaridade: 

Profissão:  Profissão: 

Salário:  Salário: 

Estado Civil:  Estado Civil: 

 

 

 

 Sua casa é:    Própria                   Alugada                          Cedida  

 

 N de cômodos da sala:  _______ quartos    _______ sala 

 

 N de pessoas que residem na casa: __________ 

 

 N de pessoas menores de 5 anos que residem na casa: _________ 

 

 Tem irmão que freqüenta a mesma creche?   Não  Sim    Nome: __________________ 

 

 A criança apresenta alguma doença?  problemas cardíacos   diabetes 

 

 A criança está em tratamento médico ou psicológico?   Não  Sim    Motivo: _________  
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ANEXO 3 – CÁLCULO DO FATOR DE CORREÇÃO DA ÁREA 

MUSCULAR DO BRAÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1A: Cálculo do fator de correção da Área Muscular do Braço 

proposta de HEYMSFIELD et al. (1982), proporcionalmente adaptada 

para a população infantil. 

Fórmula de HEYMSFIELD et al.53 para correção área óssea da AMB de 

adultos segundo sexo: 

- Homens: AMBc =  AMB – 10 cm2 

- Mulheres: AMBc =  AMB – 6,5 cm2                       

Sendo:  

AMB: Área Muscular do Braço60. 

AMBc: Área Muscular do Braço corrigida. 

A proposta de correção para área óssea da AMB da população infantil 

segundo sexo e faixa etária seguiu os seguintes passos: 

 Passo 1: A partir da mediana do percentil 50 (p50 do referencial de 

FRISANCHO39) da circunferência do braço (CBmed) do adulto com 

faixa etária entre 18 e 34,9 anos, calculou-se a área total do braço 

média (ATBm) do adulto segundo sexo. Adotou-se, para cálculo da 

área total do braço, a fórmula proposta por BAKER et al.3 em 1958 

(ATB = CB2 / 4 x π).  

- Sexo Masculino (CB média = 31cm): ATBm= [(CBmed)2/4x3,1416] 

 ATBm = 76,5 cm2 

- Sexo Feminino (CB média = 27,5cm): ATBm= 

[(CBmed)2/4x3,1416]  ATBm = 60,2 cm2 

 Passo 2: Sabendo que a área do osso do adulto segundo 

HEYMSFIELD et al.53 equivale a 10 cm2 para homens e 6,5 cm2 

para mulheres, calculou-se o percentual da área do osso (%Osso) 

em relação a ATB média do adulto segundo sexo. 

- Masculino: %Osso= [10/ATBm x 100]  %Osso= [10/76,5 x 100]  

 %Osso= 13,1% 

- Feminino: %Osso= [6,5/ATBm x 100]  %Osso= [6,5/60,2 x 100] 

 %Osso= 10,8% 

 Passo 3: Pode-se supor que, para seres em crescimento, o 

percentual descontado na fórmula da AMB equivalente a área do 

osso, para corrigi-la, correspondeu a: 

 - Masculino: %Osso= 13,1% da ATB média para sua faixa etária. 

 - Feminino: %Osso= 10,8% da ATB média para sua faixa etária. 
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ANEXO 4 - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
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ANEXO 5 - AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAUBATÉ PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO 6 - AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DA PESQUISA 

MAIOR PARA PARTICIPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS DADOS DA 

PESQUISA 
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ANEXO 7 – FIGURAS  

 

Figura 1A: Distribuição de frequência dos pré-escolares segundo 

comprimento ao nascer em centímetros. Taubaté-SP, 2008-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2A: Relação entre o peso ao nascer (PN) e índice de massa 

corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares com excesso de peso. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 3A: Relação entre o peso ao nascer (PN) e índice de massa 

corpórea em escore z (zIMC) dos pré-escolares obesos. Taubaté-SP, 2008-

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4A: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a circunferência da 

cintura em escore z (zCC) dos pré-escolares com excesso de peso (n=95). 

Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 5A: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a razão circunferência da 

cintura para estatura (CC/E) dos pré-escolares com excesso de peso. 

Taubaté-SP, 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6A: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a circunferência da 

cintura em escore z (zCC) dos pré-escolares obesos (n=42). Taubaté-SP, 

2008-2009. 
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Figura 7A: Relação entre o peso ao nascer (PN) e a razão circunferência da 

cintura para estatura (CC/E) dos pré-escolares obesos. Taubaté-SP, 2008-

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8A: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o percentual de área muscular do braço (%AMB) dos pré-

escolares. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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Figura 9A: Relação entre a razão circunferência da cintura para estatura 

(CC/E) e o percentual de área muscular do braço (%AMB) dos pré-escolares 

obesos. Taubaté-SP, 2008-2009. 
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