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INTRODUÇÃO

ESTADO NUTRICIONAL E HORTA COMUM E PEDAGÓGICA PARA 

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE HELIÓPOLIS, 

SÃO PAULO/SP

O rápido crescimento da prevalência de sobrepeso e

obesidade e as doenças crônicas associadas requerem a

atenção para a promoção da saúde de pessoas, famílias

e comunidades. Segundo a Organização Mundial de

Saúde, o hábito alimentar saudável deve ser

desenvolvido durante a infância e adolescência para sua

manutenção na vida adulta e consequentemente redução

do risco de doenças.

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS ESPERADOS

Avaliar o estado nutricional de estudantes da escola

pública do Ensino Fundamental do bairro Heliópolis,

seguida de ações de promoção da saúde e segurança

alimentar e nutricional para os alunos, professores,

manipuladores de alimentos da escola e comunidade

local.

Delineamento: Estudo transversal para diagnóstico da

situação de saúde seguido de intervenção com

implantação da horta comum e pedagógica.

Avaliação do estado nutricional: peso e estatura

serão coletados em duplicatas para calcular o Índice de

Massa Corporal (IMC) para idade e sexo em escore-z e

classificar segundo a proposta da Organização Mundial

da Saúde para crianças e adolescentes de 5 a 19 anos.

O método de avaliação do consumo será testado. As

alternativas são pesagens dos grupos de frutas,

legumes e verduras (FLV) e as suas sobras ou

formulário de consumo alimentar (SISVAN) adaptado.

Estudo de intervenção: dois grupos das classes das

quartas e sextas séries participarão do estudo de

intervenção, pois têm turmas em ambos os turnos. Será

sorteado qual turno receberá intervenção. Um dos

turnos participará da implantação e cuidado da horta,

enquanto que o grupo controle receberá apenas

atividades teóricas.

Atividade de educação e segurança alimentar e

nutricional: para estudantes, pais, professores,

manipuladores de alimentos, comunidade residente no

bairro, profissionais de saúde e agentes comunitários de

saúde da Estratégia Saúde da Família incluindo a

implantação de hortas pedagógicas comum para escola

e para a comunidade.

Comunidade: será utilizada a estratégia pesquisa-ação

participativa com a comunidade local para envolvê-la

para cuidar e manter a horta.

O projeto foi submetido para apreciação pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da UNIFESP.

Espera-se que a implantação da horta de manejo orgânico e pedagógica tenha impacto no aumento do

consumo de FLV em estudantes envolvidos na intervenção.

PÚBLICO

Estudantes da escola pública do Ensino Fundamental II

do bairro Heliópolis, São Paulo (SP), pais, professores,

manipuladores de alimentos, comunidade residente no

bairro, profissionais de saúde e agentes comunitários

de saúde da Estratégia Saúde da Família


