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Objetivo: Estimar a prevalência e fatores associados ao excesso de peso em crianças 

residentes nos municípios participantes do plano “Brasil Sem Miséria” da Região Sul. 

Metodologia: Estudo multicêntrico transversal realizado em amostra de 48 municípios 

integrantes do plano “Brasil Sem Miséria” da região Sul com crianças de idade entre 

12 a 59 meses. Foram coletados dados antropométricos (peso e altura). Para avaliação 

do estado nutricional utilizaram-se as curvas de crescimento e indicador de índice de 

massa corporal para idade considerando excesso de peso >+1 escore-Z. As informações 

sociodemográficas e da criança foram obtidas por meio de questionário aplicado aos 

responsáveis pelas crianças. Toda a coleta de dados foi realizada por nutricionistas 

capacitadas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. A análise estatística foi re-

alizada no software SPSS 19.0. As análises bivariadas e multivariada foram realizadas 

usando-se o teste qui-quadrado e regressão de Poisson, respectivamente. Resultados: 

Avaliaram-se 1.567 crianças, sendo 51,8% (811) do sexo masculino. Em relação às 

características sociodemográficas, 7,4%(90) das mães tinham menos de 20 anos de 

idade, 50,9% (770) apresentaram escolaridade ≤ 8 anos e 31,7% (384) das famílias 

tinham renda familiar inferior a um salário mínimo. A prevalência de excesso de peso 

nas crianças avaliadas foi de 31,9%(445). Após análise ajustada, permaneceram as-

sociados: idade materna < 20 anos (RP1,44; IC95% 1,07-1,95) e peso ao nascimento 

> 4.000 g (RP 1,64; IC95% 1,37-1,97). Conclusão: Conclui-se que o principal achado 

deste estudo foi a significativa associação positiva entre o excesso de peso em crianças 

menores de cinco anos com a idade materna menor que 20 anos e a macrossomia.
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