
 

 

 

 

 
INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO DA MÃE E DA CRIANÇA NO ESTADO 

NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES 
 
Introdução: o estado nutricional de pré-escolares sofre influência da sua alimentação e 
estilo de vida, assim como, de quem os cuida e com quem convive, refletindo na sua 
condição de saúde atual e futura. Objetivos: identificar a influência da alimentação materna 
e da própria criança no seu estado nutricional na idade pré-escolar. Métodos: Trata-se de 
um estudo longitudinal utilizando uma amostra de conveniência de pares mãe-criança 
pertencentes ao projeto IVAPSA (Impacto das Variações do Ambiente Perinatal sobre a 
Saúde do Recém-Nascido). Os participantes foram recrutados na fase I e realizado o 
seguimento na fase II. As variáveis maternas analisadas foram o histórico alimentar, 
mediante três recordatórios alimentares de 24 horas (R24H) nas fases I e II e as, da criança, 
a idade e sua composição corporal através do Índice de Massa Corporal para a Idade 
(IMC/I) analisado em escore z, as dobras cutâneas tricipital (DCT) e subescapular 
(DCSESC) analisadas em percentil, e a ingestão alimentar habitual utilizando um 
Questionário de Frequência Alimentar (QFA). O consumo alimentar foi classificado por 
grupo alimentar e nível de processamento seguindo a NOVA. Na análise estatística para 
as variáveis demográficas foram utilizados percentuais. Para verificar a correlação entre as 
covariáveis foram utilizados o teste de Pearson e a regressão linear múltipla ajustada 
considerando-se um nível de significância de 5%.  Este estudo foi aprovado anteriormente 
pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob o número 11-0097 na fase 
I e número 17-0107 na fase II, e pelo do Grupo Hospitalar Conceição sob o número 11-027. 
Resultados: a amostra incluiu 83 pares mãe-criança. A proporção de consumo de 
alimentos in natura e/ou minimamente processados pelas mães foi 58,46%, 12,87% de 
alimentos processados e 28,67% de ultraprocessados. Nas crianças, a proporção de 
consumo destes alimentos foi de 51,90%, 13,11% e 32,12%, respectivamente. Entre os 
pré-escolares, 74,7% (n=62) apresentaram a DCT e 64% (n=53), a DCSESC adequadas 
para a idade. Quanto ao estado nutricional deles, 69,9% (n=58) eram eutróficos. Observou-
se que quanto maior o consumo de alimentos in natura e/ou minimamente processados da 
mãe, menor foi a DCT da criança (análise ajustada p=0,049 e β-0,211) e a DCSESC 
(análise ajustada p=0,011, β=-0,278) e que quanto maior o consumo de alimentos 
ultraprocessados da mãe, maior a DCT (análise ajustada p=0,010, β=+0,274) e a DCSESC 
(análise ajustada p=0,043, β=+0,222). Na alimentação da criança, quanto maior o consumo 
de alimentos processados maior foi a sua DCT (análise ajustada p=0,001, β=+0,347) e a 
DCSESC (análise ajustada p=0,013, β=+0,283). Conclusão: frente aos resultados 
encontrados, é possível concluir que o estado nutricional das crianças sofreu influência 
tanto da alimentação materna como da própria, refletindo o estilo parental e o ambiente 
doméstico. Isso reforça a importância da formação de bons hábitos alimentares pela família, 
principalmente pela mãe, para incentivar uma alimentação saudável aos filhos e, 
consequentemente, o desenvolvimento de um estado nutricional adequado. 
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