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Diversos estudos têm demonstrado que o Brasil, bem como outros países em desenvolvimento, convive com o
fenômeno da transição nutricional. O objetivo do projeto de pesquisa é apresentar um perfil nutricional, a
partir de indicadores antropométricos e das condições socioeconômicas de escolares da zona rural do
Município de Crato/CE. O delineamento desta pesquisa é de natureza transversal, sendo do tipo descritiva,
onde uma amostra representativa de crianças de diferentes níveis socioeconômicos serão estudadas os
indicadores antropométricos e de qualidade de vida. Serão avaliadas crianças e adolescentes de ambos os
sexos dos 7 aos 12 anos da cidade do Crato. As escolas envolvidas na pesquisa serão selecionadas por
diferentes localidades da zona rural e distritos do Município de Crato/CE. A inclusão das escolas dar-se-á
mediante a aceitação dos diretores e/ou gestores da Secretaria de Educação Municipal. Somente participarão
da pesquisa as crianças cujos pais ou responsáveis assinarem o TCLE. Variáveis estudadas: A avaliação da
morfologia das crianças incluirá: peso, altura, dobras de adiposidade subcutâneas tricipital e subescapular e o
perímetro da cintura. O percentual de gordura corporal será obtido a partir de equações descritas em Petroski
(2003). Será calculado o IMC. Para o estado nutricional, serão utilizados os índices: peso/altura, peso/idade,
altura/idade e altura tronco-cefálica. Para estimar o nível de qualidade de vida será realizada a aplicação de
questionário, sob a forma de entrevista semiestruturada. Os dados sobre o nível socioeconômico serão
coletados com base nas informações oriundas do questionário simplificado aplicado aos pais e tendo como base
a renda familiar. Tendo em conta que este projeto de pesquisa encontra-se em fase inicial, embora já se tenha
dados coletados de 06 escolas, o que equivale a aproximadamente 60% da amostra almejada para esta pesquisa,
ainda não é possível apresentar os resultados encontrados até o presente momento.
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