
Objetivo: Avaliar o consumo de energia, macronutrientes e ganho de peso durante 

os primeiros anos de vida. Métodos: Estudo de coorte com crianças avaliadas aos 12 

meses e 3 anos que participaram de ensaio de campo randomizado por conglome-

rados em Unidades de Saúde de Porto Alegre, RS. Dados dietéticos foram coletados 

por meio de dois inquéritos recordatórios de 24 horas e foram obtidos os valores de 

energia (kcal), proteínas (g), carboidratos (g) e lipídeos (g). A composição nutricional 

do consumo alimentar foi obtida pelo programa Dietwin® e comparada com as reco-

mendações americanas (DRIs). O ganho de peso foi calculado utilizando a diferença 

do peso aos 3 anos em relação ao nascimento, conforme os critérios da Organização 

Mundial da Saúde. Para comparação de médias utilizou-se teste t student one-sample. 

Resultados: Entre as crianças avaliadas aos 12 meses (n=520) e 3 anos (n=446), a 

ingestão média de energia foi de 1.019,24±403,06 kcal e 1.502,66±322,36 kcal, 

respectivamente. Aos 12meses, as crianças consumiram, em média, 198 kcal/dia a 

mais do que recomendado, sendo esta diferença aumentada para 337 kcal/dia aos 

3 anos. A ingestão de macronutrientes excederam os valores preconizados nas duas 

idades avaliadas (p > 0,05). A média do ganho de peso entre o nascimento e 3 anos 

de idade mostrou-se excessiva, visto que meninas ganharam 1,3 kg e meninos 1,2 kg 

acima dos parâmetros de referência. Nessa perspectiva, 69,2% (n=313) das crianças 

apresentaram ganho de peso acima do percentil 50. Conclusão: O consumo exces-

sivo de energia e macronutrientes e o ganho de peso acima das recomendações em 

idade precoce fundamentam o aumento da prevalência de obesidade em crianças 

nos últimos anos.

2238-0450/16/05-02/60
Copyright © by Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul

Avaliação do consumo alimentar e ganho de peso
em crianças de baixa condição socioeconômica

Paula dos Santos Leffa1, Caroline Nicola Sangalli1, Vivian Ferreira Rodrigues1, 
Camila Ferri Burgel1, Márcia Regina Vitolo1

1. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre/UFCSPA.

	 Como	citar:	Leffa	PS,	Sangalli	CN,	Rodrigues	VF,		Burgel	CF,	Vitolo	MR.	Avaliação	do	consumo	alimentar	e	ganho	de	peso	em	crianças	de	baixa	condição	
socioeconômica.	Bol	Cient	Pediatr.	2016;05(2):60.


