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Introdução
O excesso de peso atinge níveis altos entre escolares nos dias atuais. Inverteu-se a relação que se
tinha a décadas atrás, em que a desnutrição era prevalente nesse público (DE ONIS, BLOSSNER e
BORGHI, 2010; TRICHES e GIULIANE, 2005). A opção por alimentos sem valor nutricional, em
conjunto com o sedentarismo são apontados como uma das causas dessa epidemia (DE MELLO,
LUFT e MEYER; 2004). A falta dos pais na hora das refeições também leva ao surgimento de hábitos
alimentares errôneos (RINALDI et al.; 2008). A pouca prática de atividade física, nesse contexto, é um
agravante, pois além de aumentar os riscos à obesidade infantil, ainda faz crescer o risco às doenças
associadas (SICHIERI e DE SOUZA, 2008). Na infância, a obesidade reflete em problemas
psicológicos, fazendo com que haja o isolamento social, e até mesmo, a sensação de incapacidade
de realizar atividade física (SIMÕES e MENESES; 2007). Neste estudo investigaremos a inter-relação
de todos os fatores envolvidos nessa temática para que, a partir dos resultados, seja possível criar
estratégias para melhorar a alimentação desta população e incentivar a prática de atividades físicas.
Objetivo
Avaliar consumo alimentar, conhecimento nutricional e a auto percepção de crianças que praticam e
não praticam atividade física regular.
Metodologia
A amostra do estudo será constituída por escolares de 7 a 12 anos, selecionados de maneira
aleatória, perfazendo um total de 160 voluntários, de ambos os gêneros, divididos em 2 grupos
distintos: grupo crianças praticantes de atividade físico-esportivo (CEX) e grupo crianças não
praticantes de atividade físico-esportivo (CNEX). Para a avaliação do estado nutricional serão
aferidas medidas antropométricas, será aplicado o Questionário do Dia Típico de Atividade Física e
Alimentação (DAFA) e solicitado um Registro Alimentar; Também serão administrados os
questionários de Conhecimento Nutricional e auto-percepção, voltados para o público infantil.
Resultados
Projeto ainda em fase de andamento.
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