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RESUMO 

 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é uma importante 

ferramenta de monitoramento das políticas de alimentação e nutrição no âmbito do 

SUS. Nas diversas fases do curso da vida, dentre elas a infância, faz-se importante 

identificar o perfil antropométrico e o consumo alimentar a fim de minimizar os 

fatores associados a estes e as consequências de agravos relacionados a hábitos 

alimentares errôneos. Neste sentido o presente estudo se propôe a descrever o 

perfil antropométrico e o consumo alimentar de menores de cinco anos, cadastradas 

no SISVAN do município de Limoeiro – PE. Trata-se de um estudo descritivo, de 

caráter qualitativo de delineamento transversal, a partir dos dados disponíveis do 

sistema informatizado do SISVAN (SISVAN WEB). Foram verificados a proporção de 

crianças usuárias da Atenção Básica que também estavam cadastradas no SISVAN, 

nos anos de 2009 e 2014. Foram analisados também os seguintes índices: o índice 

de massa corporal para idade (IMC/I) e estatura para idade (E/I) em meninos e 

meninas. Com relação à proporção de crianças usuárias da atenção básica 

cadastradas no SISVAN, a cobertura foi de aproximadamente 60% (1986 crianças) 

em 2009, enquanto que em 2014 esse valor diminuiu para 48,6% (1400 crianças). 

Concernente ao estado nutricional nos anos de 2009 e 2014, observou-se que 

13,3% e 10,4% apresentaram déficit estatural, enquanto que o baixo peso esteve em 

7,7% e 7,3%das crianças respectivamente.O excesso ponderal foi verificado em 

21,7% e 24,4% das crianças nos referidos anos. Ademais, a maior prevalência de 

excesso de peso foi em meninos (24,3%) em relação as meninas (20%)no ano de 

2014.Referente ao registro do consumo alimentar,esta não é uma prática realizada 

na rotina das unidades de saúde neste município.Por fim, o perfil nutricional dos pré-

escolares de Limoeiro reflete a necessidade do fortalecimento das estratégias como 

educação alimentar e nutricional e aleitamento materno exclusivo, que propiciem 

mudanças nos hábitos alimentares das crianças, favorecendo assim uma melhoria 

na qualidade de vida dessa população e das próximas gerações. 

 

Palavras-chave: Atenção Básica em Saúde; Vigilância Alimentar e Nutricional; 
Crianças. 

 



ABSTRACT 

 

The nutritional and food vigilance system (SISVAN) is an important monitor tool for 

nutritional and food policies in SUS scope. Through the different life stages, among 

them the childhood, it is important to identify the anthropometric profile and food 

intake in order to minimize the associated factors to these ones and the 

consequences from harms related to the bad food habits. This current study is 

intended to describe the anthropometric profile and the food intake from children who 

are under five, enrolled in SISVAN from Limoeiro/PE. This is a descriptive study of 

cross-sectional qualitative character from available data from SISVAN system 

(SISVAN WEB).  It was verified the proportion of children users of primary health 

care who were also enrolled in SISVAN in 2009 and 2014. It was also analyzed the 

following indices: the body mass index for age (ICM/I) and the structure for age (E/I) 

in boys and girls. Concerning the proportion of children users of primary health care 

enrolled in SISVAN, the coverage was about 60% (1986 children) in 2009, while in 

2014 this amount decreased for 48,6% (1400 children). Concerning the nutritional 

status in 2009 and 2014, it was observed that 13, 3% and 10, 4% showed stunting 

while the underweight was 7, 7% and 7, 3% of children respectively. The overweight 

issuewas observed in 21, 7% and 24, 4% of children in those years. Moreover, the 

highest prevalence of overweight was in boys (24, 3%) than girls (20%) in 2014. 

Regarding the registration of food intake, this is not the practice performed in the unit 

basic’s routine in this county. Finally, the nutritional status of Limoeiro preschoolers 

reflects the need to strengthen strategies as nutrition and food education and 

exclusive breastfeeding, which provide changes in children’s eating habits, thereby 

generating an improved quality of life of this population and of future generations. 

 

Keywords: Primary health care; Nutritional and food vigilance; Children. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Alterações nos padrões dietéticos e nutricionais da população brasileira em 

todas as camadas sociais e fases do curso da vida vêm sendo demonstradas no 

processo da transição nutricional. Essa transição assinala-se como uma redução 

nas prevalências dos déficits nutricionais e aumento expressivo de sobrepeso e 

obesidade (BATISTA FILHO &RISSIN, 2003; SOUZA, 2010). 

Essa modificação no perfil alimentar deve-se principalmente ao maior 

consumo de produtos alimentícios industrializados em substituição às comidas 

caseiras e alimentos in natura, como frutas, verduras, alimentos integrais, entre 

outros, os quais são fontes de fibras, vitaminas e minerais (REZENDE, 2006; 

SPINELLI et. al, 2013). Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)2008-

2009(IBGE, 2010) ratificam essa mudança no consumo alimentar do brasileiro, com 

destaque para a redução no consumo de alimentos considerados tradicionais no 

país, como feijão e arroz (diminuição de 26,4% e 40,5% respectivamente) em 

detrimento ao aumento no consumo de alimentos preparados e misturas industriais 

(37%). 

Sabe-se que a alimentação adequada e saudável influencia positivamente o 

estado nutricional de um indivíduo ou comunidade. Por outro lado uma alimentação 

inadequada em nutrientes é considerada um fator de risco para o surgimento de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) a exemplo da obesidade e suas 

comorbidades, dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes mellitus, diversos tipos de 

câncer, dentre outras (MORAIS, 2013).Ressalta-se que diversos outros fatores estão 

relacionados ao aparecimento dessas DCNT, no entanto no que se refere aos 

fatores de risco modificáveis, o hábito alimentar inadequado e a inatividade física 

estão entre os mais comumente relacionados (NOVAIS; LEITE, 2011).  

No que se refere a população infantil, a obesidade vem apresentando um 

crescimento acelerado em sua prevalência nas últimas décadas, caracterizando-se 

como uma epidemia mundial (OLIVEIRA; FISBERG, 2003). Os fatores relacionados 

a gênese desta patologia na primeira infância  podem ser a introdução de fórmulas 

infantis durante o aleitamento materno, o desmame precoce ou até mesmo a 

ausência da amamentação, contribuindo assim, para o aumento de peso nas 
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crianças que poderá evoluir para o surgimento das DCNT na vida adulta 

(CARRAZZONI, et al., 2015). 

Vale destacar que a preocupação do Estado com a saúde e nutrição das 

crianças brasileiras ganhou destaque no início da década de 90, com a criação do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), cujo objetivo foi de registrar 

as informações do estado nutricional e do consumo alimentar da população atendida 

na atenção básica em saúde de todos os municípios brasileiros (BRASIL, 2004). 

Essa ferramenta contribui para que se conheça a amplitude e as características dos 

problemas nutricionais encontrados, identificando as áreas geográficas, as camadas 

sociais e os grupos de pessoas com elevado risco aos agravos nutricionais 

(BRASIL, 2004). 

Considerando a importância do SISVAN no monitoramento das políticas de 

alimentação e nutrição no âmbito do SUS, a utilização desse sistema torna-se 

essencial para avaliação do perfil antropométrico e do consumo alimentar, afim de 

minimizar os fatores associados e as consequências de agravos relacionados a 

hábitos alimentares errôneos, além de diminuir também as conseqüências dos 

desvios nutricionais, a exemplo das DCNT. 

Assim, tendo em vista a importância do uso dos Sistemas de Informação no 

âmbito da Atenção Básica em Saúde, e ainda, diante do atual perfil alimentar e 

nutricional da população brasileira, o presente trabalho tem o intuito de verificar o 

perfil antropométrico e o consumo alimentar de crianças menores de cinco anos do 

Município de Limoeiro, a partir dos dados disponibilizados no SISVAN-WEB. 

Ademais, os dados obtidos a partir desse estudo, poderão servir de subsídio para 

que gestores e profissionais de saúde da Atenção Básica em Saúde possam 

implantar estratégias que favoreçam a melhoria das condições de saúde e nutrição 

das crianças deste município. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1. GERAL 
 

Descrever o perfil antropométrico e o consumo alimentar demenores de 5 

anos cadastradas no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

do Município de Limoeiro-PE nos anos de 2009 e 2014.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 
 

 Determinar o percentual de cobertura do SISVAN de acordo com o registro de 

dados do SIAB em menores de 5 anos do município de Limoeiro-PE nos anos 

de 2009 e 2014. 

 Avaliar o perfil antropométrico e o consumo alimentar dos menores de 5 anos 

cadastradas no SISVAN-WEB segundo os índices de E/I e IMC/I. 

 Verificar a evolução do estado nutricional dos menores de 5 anos cadastradas 

no SISVAN-WEB entre os anos de 2009 e 2014. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. PERFIL ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANÇAS BRASILEIRAS 

 

Alterações nos padrões dietéticos e nutricionais da população brasileira de 

todas as camadas sociais e fases do curso da vida vêm sendo demonstrados no 

processo da transição nutricional. Essa transição assinala-se como uma redução 

nas prevalências dos déficits nutricionais e aumento expressivo de sobrepeso e 

obesidade em função, principalmente, das modificações no perfil de consumo 

alimentar (BATISTA FILHO & RISSIN, 2003; SOUZA, 2010). 

Dentre as crianças as mudanças no perfil alimentar têm sido constantemente 

verificadas devido ao maior consumo de produtos alimentícios industrializados, a 

exemplo de salgadinhos, refrigerantes, biscoitos recheados e doces em geral em 

substituição às comidas caseiras e alimentos in natura, como frutas, verduras e 

alimentos integrais, os quais são fontes de fibras, vitaminas e minerais (REZENDE, 

2006; SPINELLI et. al, 2013). 

Um recorte dos dados de consumo alimentar da última Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) realizado em 2006 demonstra 

que em pelo menos um dia na semana as crianças de dois a cinco anos da região 

Sul consumiam frituras, refrigerantes e sucos artificiais; e ainda, apenas cerca de 

50% das mesmas tinham o hábito de consumir verduras de folhas. Destaca-se que o 

maior consumo de frituras se deu na zona urbana,e em crianças filhas de mães com 

menos de 20 anos de idade(ALVES; MUNIZ; VIEIRA, 2013). 

Estudo com menores de cinco anos residentes em Campina Grande-PB 

evidenciou que 45% e 35% destas tinham o hábito de consumir semanalmente 

refrigerantes e doces, respectivamente. Outro dado foi o consumo elevado de 

biscoitos recheados (60%) e a ingestão de sucos artificiais (15%) nos lanches 

diariamente; destaca-se ainda, que 65% das crianças realizavam de uma atrês 

refeições diárias (BARROS et.al., 2011). 

Como consequência a esses hábitos alimentares errôneos as prevalências de 

excesso ponderal têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. Segundo os 

dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) dos anos de 2008/2009, 68,3% 
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e 30,9% das crianças entre 5 e 9 anos já apresentavam sobrepeso e obesidade, 

consecutivamente(IBGE,2010). 

Em estudo na cidade de Feira de Santana – BA, 12,5% das crianças menores 

de 4 anos já apresentavam sobrepeso, sendo 11,5% do sexo feminino, e, 13,7% do 

sexo masculino. Além disso, foi observado que as crianças que no nascimento 

apresentaram peso adequado, no período estudado,aproximadamente 15% já 

tinham sobrepeso (JESUS et al., 2010). Em uma amostra de 1.378 crianças 

menores de cinco anos de três municípios do Nordeste brasileiro,constatou-se que o 

excesso ponderal foi de8,3% em Barra de São Miguel (AL), 10,3% em Cabedelo 

(PB) e 5,9% em Tibau do Sul (RN). Em relação ao déficit de peso para altura, os 

valores achados foram 1,5% em Barra de São Miguel, 1,9% em Cabedelo e 0,9% 

em Tibau do Sul, o que reflete o denominado processo de transição alimentar e 

nutricional de uma população(CARVALHO et. al., 2014). 

Uma pesquisa realizada em 2006 com crianças menores de cinco anos em 

Alagoas observou uma prevalência de 9,7% de sobrepeso, sendo mais concentrado 

na faixa etária de 6 a 12 meses (12,6%), e por outro lado o déficit estatural foi 

bastante prevalente e correspondeu a um valor de 14,1%, sendo mais intenso nas 

idades entre 24 a 36 meses.O que reflete o aumento de excesso ponderal nessas 

crianças pode ser reflexo das modificações socioeconômicas, demográficas e na 

estrutura de serviços públicos, observados nesse estado nos últimos 

anos(FERREIRA; MORAES; LUCIANO, 2010). 

Outro estudo com crianças no estado de Alagoas demonstrou prevalências 

de19,9% de risco de sobrepeso, 6,5% de sobrepeso e 2,1% de obesidade 

(MOREIRA, et al. 2012). Já com relação ao estado de Pernambuco, no ano de2006o 

excesso de peso foi de 8,1% para o estado e de 9% para a região metropolitana de 

Recife (PE). Já no interior do estado, na zona urbana e rural, foram encontrados 

prevalências de 9,7% e 6,8%, respectivamente (MENEZESet al., 2011).  

Uma série de fatores pode estar relacionada ao aumento no excesso ponderal 

em crianças. Mães com maior escolaridade, primiparidade, retorno precoce da mãe 

ao trabalho são alguns deles (JESUS et al., 2010), além de outros como o nível 

socioeconômico, pois famílias com rendas monetárias elevadas possuem maior  

acesso ao consumo de alimentos de alta densidade calórica (MENEZES et al., 
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2011). O papel da mídia, as atitudes dos responsáveis pelas crianças, a cultura 

local, podem também contribuir para essa condição (BARROS et al., 2011). Já no 

estudo de MOREIRA et al. (2012) outras situações contribuintes para  esse estado é 

a  obesidade central na mãe e a redução no período de amamentação exclusiva 

(inferior a 6 meses). 

Esses resultados demonstram a necessidade de políticas públicas de saúde 

voltadas a modificação desse perfil alimentar e nutricional (CARVALHO et al., 2014). 

É importante ainda optar por estratégias que favoreçam uma melhor vigilância da 

evolução desse quadro, tentando diminuir os riscos dessas crianças tornarem-se 

obesas na fase adulta (MENEZES et al., 2011).  

A introdução de medidas de promoção da saúde pode ser eficaz na medida 

em que houver a redução no consumo de alimentos industrializados substituindo-os 

por alimentos in natura, como frutas e verduras (BARROS, et al., 2011). Informações 

sobre alimentação saudável na fase infantil são pertinentes e servirão como 

proteção contra o surgimento de futuras DCNT, como hipertensão, obesidade, 

dislipidemia, favorecendo assim um crescimento e desenvolvimento mais adequado 

(ALVES; MUNIZ; VIEIRA, 2013). 

 A realização de estudos sobre perfil alimentar e nutricional servem de apoio 

para a instituição de políticas voltadas para a educação em saúde para as mães, 

assim como também vem despertar sobre os riscos que as morbidades relacionadas 

a alimentação podem causar a saúde das crianças na fase da primeira infância 

(JESUS et al., 2010).  

 

3.2 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é fundamentada na descrição de 

atividades de forma contínua e cotidiana, na qual dispõe de informações que 

preveem as condições de alimentação e nutrição da população e quais fatores 

contribuem para isso. Nesse contexto, a VAN contribui para o planejamento de 

ações referentes a promoção da saúde e alimentação adequada e saudável, além 

de servir como diagnóstico da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2012). 
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A ferramenta utilizada para otimizar a vigilância alimentar e nutricional no 

Brasil é o Sistema de Informação em Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).O 

mesmo traz informações a respeito da situação alimentar e nutricional da população, 

as áreas mais afetadas, a magnitude do problema na área, além de verificar quais 

grupos populacionais estão em maior risco nutricional. Estas informações 

contribuirão para a tomada de decisão e mudanças nas políticas públicas (BRASIL, 

2004).Além disso, o uso desse instrumento na avaliação da saúde do indivíduo 

merece destaque, pois o SISVAN tem como objetivo monitorar o padrão alimentar e 

o estado nutricional da população atendida pelo SUS em todas as fases do curso da 

vida (BRASIL, 2012). 

No que se refere ao público atendido pelo SISVAN, foram criados os 

protocolos de atendimento que estabelece a participação de pessoas em todas as 

fases da vida, abrangendo crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, 

como está preconizado nos princípios do SUS.Quanto ao público infantil, o protocolo 

do SISVAN para essa fase classifica o estado nutricional a partir de alguns índices 

antropométricos, e no que se referem aos menores de cinco anos, os índices 

utilizados para avaliar são Peso/Idade, Peso/ Estatura, IMC/Idade e 

Estatura/Idade(BRASIL, 2008). 

Estudos que envolvem o SISVAN no país mostram sua baixa cobertura e sub-

utilização dos dados encontrados.Em trabalho realizado no Rio Grande do Sul (RS)o 

sistema informatizado do SISVAN, o SISVAN-Web apresentou uma cobertura de 

1,8%em relação a população total desse estado e de 10,5% considerando as 

crianças menores de cinco anos(JUNG, BAIRROS, NEUTZLING, 2014).  

 Outro estudo, realizado em São Paulo, verificou a estimativa da cobertura 

populacional do SISVAN nos diferentes estágios de vida. Foram escolhidas três 

fontes de informação (SISVAN Web, SISVAN Bolsa Família e TODOS). Observou-se 

que os registros do SISVAN Bolsa Família e TODOS apresentaram uma cobertura 

entre 5 e 10%, enquanto que menos apenas 5% foram registrados no SISVAN Web. 

Esses resultados mostram uma baixa cobertura, que podem ser atribuídos a uma 

escassez nos registros de informações, além da falha na regularidade do envio 

dessas informações do município para o DATASUS. A regularização de envio de 

informações bem como a capacitação de profissionais de saúde para a coleta e 
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registros dos dados, irá contribuir para o aumento na credibilidade da base de dados 

gerada pelo SISVAN(ENES, LOIOLA, OLIVEIRA, 2014). 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AOS AGRAVOS NUTRICIONAIS NA 
INFÂNCIA 
 

Programa Saúde na Escola (PSE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) 

 

Ações de promoção da saúde na infância podem ser desenvolvidas no 

ambiente escolar, visto que este lugar é considerado propício para a execução de 

práticas educativas e que promovam a saúde dos estudantes, com enfoque 

primordial na alimentação adequada e saudável.   

Dois programas de atenção a saúde do escolar merecem destaque na 

abordagem dessa temática: o Programa Saúde na Escola (PSE) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O PSE foi criado por meio do decreto nº 

6.286, de 5 de dezembro de 2007(BRASIL, 2007), com a finalidade de contribuir 

para a formação de educação em saúde dos estudantes da rede pública de 

Educação Básica, utilizando para isso, o desenvolvimento de ações de prevenção 

aos agravos, promoção e atenção à saúde(BRASIL, 2009). 

De acordo com o artigo 4º do decreto que instituiu o PSE, ressalta que as 

ações nesse âmbito devem considerar a atenção, promoção, prevenção e 

assistência, sendo desenvolvidas em articulação com a rede pública de educação, e 

entre essas ações estão a avaliação nutricional e a promoção da alimentação 

saudável (BRASIL, 2007). Já no que confere a terceira diretriz do PSE,deve haver a 

promoção de articulação dos saberes, fazendo com que ocorra a participação dos 

alunos, pais, comunidade escolar e até a própria sociedade para juntos poderem 

ajudar na construção e controle social das políticas públicas relacionadas com a 

saúde e educação (BRASIL, 2011). 

A promoção da alimentação adequada e saudável faz parte das diretrizes da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que em sua segunda diretriz 
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enfoca que essa promoção deve ser entendida como um conjunto de planos que 

favoreçam a realização, tanto para indivíduo como para coletividades, de práticas 

alimentares adequadas as suas necessidades biológicas (BRASIL, 2012). 

Outro programa nacional relacionado à promoção da segurança alimentar e 

nutricional de escolares é o PNAE, que teve sua criação na década de 50 quando foi 

criada a Campanha da Merenda Escolar, sendo esta fundamentada como primeira 

iniciativa para a implantação do PNAE (DOMENE, 2008). Apenas em 1979 esse 

programa entrou no cenário nacional e é considerado até hoje uma das políticas 

mais consistentes no Brasil (DOMENE, 2008).Ao longo dos anos, o PNAE passou 

por modificações como a mudança no modelo de assistência ao escolar, que passou 

anão se preocupar apenas com o repasse financeiro às instituições escolares, mas 

como também mostrar que a alimentação deve ser vista como direito humano, 

ensinando que a sociedade civil pode contribuir em conjunto com os profissionais da 

educação(DOMENE et al, 2007). 

Faz-se importante destacar que o PNAE é ferramenta utilizada no âmbito 

escolar, com o objetivo de colaborar para o crescimento e desenvolvimento 

biopsicossocial do aluno, o conhecimento intelectual, o rendimento escolar e a 

formação de bons hábitos alimentares, trabalhando para isto a Educação Alimentar 

e Nutricional (EAN) e disponibilizando  refeições que atinjam necessidades 

nutricionais específicas para os alunos durante todo o ano letivo(BRASIL, 2009).  

Neste Programa o Nutricionista tem a função de acompanhar de forma a 

melhorar o monitoramento e analisar a forma de execução, além de, favorecer o 

processo de implantação de práticas educativas em alimentação e nutrição no 

ambiente escolar (DOMENE, 2007). A Resolução 465/2010 determina que, dentre 

as atribuições desse profissional no âmbito do PNAE estão a realização de ações de 

EAN para os estudantes, promovendo também a consciência ecológica e ambiental, 

articulando-se com a direção e coordenação pedagógica da escola para o 

planejamento de atividades voltadas à alimentação e nutrição (BRASIL, 2010). 

Estudos expõem que é essencial a participação do PNAE na construção de 

hábitos alimentares saudáveis, e o quanto uma alimentação errada pode contribuir 

para o aumento do excesso de peso em crianças (MUNIZ, CARVALHO, 2007). 
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Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

 

Educação Alimentar e Nutricional, de acordo com o Direito Humano à 

Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, se faz 

conhecida como uma área do conhecimento e de prática constante e regular, 

intersetorial e multiprofissional que se propõe a promoção de práticas autônoma e 

voluntária de hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2012).  

Os temas abordados nesse processo educativo devem ser pautados em 

atividades que incorporem os conhecimentos e práticas populares, que 

correspondem a realidade dos indivíduos, a fim de permitir a integração entre a 

teoria e a prática. Com isso, é visto que a EAN se torna uma ferramenta que 

contribui para o indivíduo criar seu próprio senso crítico e assim, estabeleça a 

melhor estratégia para lidar com as situações adversas (BRASIL, 2012). 

Segundo a Portaria nº 1010, de 8 de maio de 2006, a qual institue as 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, é dito em seu 

artigo 5º inciso IX, que no ambiente escolar deve-se implementar ações que 

desenvolva programas regulares  de promoção aos hábitos alimentares saudáveis , 

considerando também a vigilância do estado nutricional das crianças, com destaque 

no desenvolvimento de ações preventivas e de controle aos agravos nutricionais e 

educação nutricional (BRASIL, 2006). 

Trabalhos de educação nutricional com crianças são realizados no âmbito 

escolar, a fim de melhorar o estado nutricional das mesmas. Capacitação com 

merendeiras, elaboração de cartilhas educativas explicando sobrepirâmide 

alimentar, são algumas dessas atividades. É percebido que com a realização dessas 

intervenções, há mudanças consideradas positivas no estado nutricional dessas 

crianças (CARMO, CASTRO, NOVAES, 2013). 

Um estudo de caso com pré-escolares analisou o perfil nutricional através de 

observações do cotidiano escolar destes, incluindo a aceitação ou rejeição no 

consumo das refeições, no qual posteriormente, iniciou-se um trabalho de Educação 

Nutricional com os mesmos.As atividades lúdicas serviram como estimulo ao 

consumo de alimentos saudáveis,sendo desenvolvidas através de: contação de 
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estórias, atividades com biscuit, apresentação de cartaz com a pirâmide dos 

alimentos. O resultado encontrado mostrou que houve uma mudança nos hábitos 

alimentares dessas crianças, na qual obtiveram melhor aceitação nutricional após a 

realização dessas atividades lúdico-educativas, sendo considerada como uma 

ferramenta de fácil execução e aceitação por parte das crianças para aprender sobre 

alimentação saudável (OLIVEIRA; SAMPAIO; COSTA, 2014). 

 

Rede Amamenta e Alimenta Brasil 

 

Uma ferramenta lançada pelo Ministério da Saúde, que auxilia na prevenção e 

promoção a saúde da criança, é a Rede Amamenta Brasil,criada pela Portaria nº 

2.779 em 18 de novembro de 2008, mostrou ser um instrumento organizado como 

uma estratégia para promover, proteger e apoiar à prática do aleitamento materno 

no país, e tem por objetivo colaborar para a redução da mortalidade materna e 

infantil fomentando á pratica do aleitamento materno no Brasil(BRASIL, 2008). 

No ano de 2013, esta portaria passou por uma revogação, havendo uma 

integração de duas ações formadas anteriormente: a Rede Amamenta Brasil e 

Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), 

resultando em uma nova ferramenta: a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que 

tem por finalidade qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da 

alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 (dois) anos de 

idade, e aprimorar as habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do 

aleitamento materno  e da alimentação complementar como atividade de rotina das 

Unidades Básicas de Saúde(BRASIL, 2013). 

A introdução precoce de outros tipos de alimentos associado ao aleitamento 

materno, dificulta a absorção de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento da 

criança, sendo importante o estímulo a promoção, proteção e encorajamento ao 

aleitamento materno, dentro de um contexto de integração entre os serviços de 

saúde (SIQUEIRA, SOARES, SILVA, 2013). Líquidos ou alimentação complementar 

nos primeiros seis meses de vida da criança, deixam os lactentes expostos a riscos 
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de infecções e distúrbio no crescimento e desenvolvimento, em particular os grupos 

populacionais de baixa renda (OLIVEIRA, CAMACHO, SOUZA, 2005). 

A promoção do aleitamento materno é considerada uma das estratégias de 

saúde de maior custo benefício. Um estudo realizado no Paraná comparou em mães 

adolescentes e adultas a prática de aleitamento materno e alimentação 

complementar da criança, e verificou que 66,7% das crianças foram amamentadas 

no 1º mês de vida, 37,6% até o 4º mês e 14,1% até os seis meses de vida. Quanto a 

alimentação complementar, 77,8%, 44,4% e 55,6% recebiam líquidos adoçados, 

chás e água antes dos seis meses de vida, respectivamente. Esses resultados 

mostram que a frequência do aleitamento materno vai diminuindo ao longo dos 

meses, isso tanto em mães adolescentes como em mães adultas (FUZETO, 

OLIVEIRA, 2010). 

Outro estudo realizado em Ribeirão Preto-SP analisou a associação entre o 

grau de implantação da Rede Amamenta Brasil e a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo. O resultado encontrado foi que 33,2% das crianças desse 

município estavam em aleitamento materno. Esse estudo mostra que os locais de 

acompanhamento ambulatorial públicos certificados na Rede tiveram impacto 

positivo na prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças < 6 meses 

(PASSANHA et al., 2013). 

O intenso processo de mudanças nos hábitos alimentares das pessoas, fez 

surgir a diminuição de algumas doenças e surgimento de outras. Nesse sentido faz-

se importante o uso de ferramentas que possam contribuir para transformar esse 

cenário. O SISVAN, instrumento criado para monitorar e avaliar o estado nutricional 

das pessoas, mostra-se eficaz nesse sentido, pois o mesmo analisa a magnitude e 

extensão dos agravos nutricionais. Com esses dados em mãos os profissionais de 

saúde realizam trabalhos educativos voltados para alimentação e nutrição, com 

finalidade de melhorar a saúde das pessoas e oferecer um retorno positivo para a 

gestão. 

Diante disso, é visto que a atuação do Nutricionista pode contribuir para a 

melhoria no acesso a informação a uma alimentação saudável, contribuindo assim 

para um melhor resultado para a saúde de todos.  
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4 METODOLOGIA 
 

 O estudo foi realizado no município de Limoeiro, localizado na região Agreste 

de Pernambuco, microrregião do Médio Capibaribe, que encontra-se distante 77 km 

da capital pernambucana, Recife. De acordo com o último censo, o município possui 

uma área de 273.739 km² com uma população estimada de 56.336 habitantes 

(IBGE, 2014).  

Esse estudo foi do tipo descritivo, de caráter qualitativo e delineamento 

transversal, cujo quantitativo de crianças cadastradas no SISVAN foi obtido a partir 

dos relatórios dos anos de 2009 e 2014 referente ao estado nutricional e consumo 

alimentar disponíveis no sistema oficial de informação do Ministério da Saúde, o 

SISVAN-Web. Para obtenção dos dados foram selecionados a área de abrangência 

para o município de Limoeiro e a idade menor que cinco anos como fase de vida. 

Os índices antropométricos recomendados pela OMS (2006) para crianças, 

que foram utilizados nesse estudo foi o índice de massa corporal para idade 

(IMC/I),com pontos de cortes de percentil ≥0,1 e < 3 (magreza), ≥ 3 e ≤ 85 (eutrofia), 

>97 e ≤99,9 (sobrepeso) e >99,9 (obesidade). O outro índice usado foi estatura para 

a idade (E/I) com os pontos de corte de percentil ≥ 0,1 e < 3 ( baixa estatura) e ≥ 3 

(estatura adequada). 

Também foi verificada a proporção de crianças menores de cinco anos 

usuárias da Atenção Básica, através do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) que também foram cadastradas no SISVAN. Previamente à realização da 

pesquisa, contatou-se a Secretaria de Saúde do Município de modo a apresentar os 

objetivos pretendidos.   

 Devido às características do estudo, que analisa dados de acesso público 

referentes a sistemas oficiais de informação do Ministério da Saúde, sem a 

identificação dos sujeitos participantes, considerou-se que o mesmo não necessita 

de aprovação em comitês de ética reconhecidos pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep), conforme preveem os princípios éticos para a realização de 

pesquisas que envolvem seres humanos.  
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5 RESULTADOS 
 

Os resultados mostram que no Município de Limoeiro dentre as crianças 

menores de cinco anos cadastradas no SIAB (2882 crianças) no ano de 2014, 

apenas 48,6% também estavam cadastradas no SISVAN. Verificando-se essa 

mesma relação no ano de2009, observou-se que aproximadamente 60% das 

crianças cadastradas no SIAB também estavam inseridas no SISVAN (Tabela 1).  

De acordo com os dados do SISVAN-WEB, no ano de 2014, segundo o 

parâmetro de IMC/I, 7,3% das crianças apresentaram baixo peso e 24,4% estavam 

com excesso ponderal, sendo 12,1% de sobrepeso e 12,3% de obesidade. 

Referente ao ano de 2009, 7,7% das crianças tinham baixo peso, e, 21,7%  

apresentaram excesso ponderal, sendo 12,7% de sobrepeso e 9% de obesidade 

(Gráfico 1). 

No que se refere aos percentuais de crianças com desvios nutricionais 

segundo o sexo, no ano de 2014, a condição de baixo peso foi equivalente entre 

meninos e meninas, ambos com aproximadamente 8,0%. No ano de 2009, esse 

percentual foi de 7% em meninos e 8,4% em meninas. Por outro lado, em 2014, 

24,3% dos meninos e 20% das meninas apresentavam excesso ponderal. Já em 

2009, 24,5% dos meninos e 18,5% das meninas apresentavam essa condição 

(Tabela 2). 

Analisando o índice estatura para idade, no ano de 2014, 10,9% das crianças 

apresentaram baixa estatura, sendo que 9% eram meninas e 12,9% meninos. Já no 

ano de 2009, esse percentual era de 13,1%,sendo 11,1% de meninas e 15,2% de 

meninos (Tabela 3). 

No que diz respeito aos dados do consumo alimentar pôde-se verificar que 

esta informação não constava no SISVAN-WEB, sendo uma prática não realizada na 

rotina das unidades de saúde do município de Limoeiro. 
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Tabela 3. Estado nutricional de crianças menores de cinco anos cadastradas no SISVAN, 
segundo o índice E/I, no município de Limoeiro, Pernambuco, nos anos de 2009 e 2014. 

 

Estado 

Nutricional 

2009 2014 
Masculino Feminino Masculino Feminino 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 
Baixa estatura 162 15,2 103 11,1 135 12,9 106 9 
Estatura 

adequada 

901 84,8 820 88,9 909 87 1067 91 

TOTAL 1063 100 923 100 1044 100 1173 100 
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6 DISCUSSÃO 
 

Os resultados encontrados no presente estudo mostram que no município de 

Limoeiro, a prevalência de excesso ponderal ultrapassa os valores de desnutrição 

(déficit de peso e de estatura) tanto em meninos quanto em meninas.  

Apesar disso, vale destacar que o percentual de déficit estatural encontrado 

(10,4%) é superior a média nacional (6,0%) segundo os dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 (IBGE, 2010) e aos achados de 

CARVALHO, et al. (2014), cujo estudo realizado em três cidades do nordeste 

brasileiro apresentou 5,9%, 5,5% e 4,6% de crianças com déficit de estatura, nas 

cidades de Barra de São Miguel, Cabedelo e Tibaú do Sul, respectivamente.Por 

outro lado,semelhantes prevalências foram constatadas por VITOLO et al. (2008), 

que identificou 9,1% de crianças com baixa estatura no município de São Leopoldo-

RS e por CHAGAS et al. (2013), que revelou 8,5% de crianças sob condição no 

Estado do Maranhão.  

Fatores contribuintes para o déficit estatural segundo VITOLO et al. (2008) 

ressalta que essa condição se apresenta em crianças cuja famílias tem mais de um 

filho, menor tempo disponível da mãe para cuidar da criança ( devido a mesma ter 

que dividir sua atenção para os outros filhos) e a baixa condição socioeconômica 

são alguns deles. A pouca idade da criança (infantes menores que 48 meses), assim 

como o consumo de água não tratada por esses indivíduos refletem também essa 

situação (OLIVEIRA et al., 2011).  

Outro estudo realizado por RAMOS et al. (2015) com 1.650 menores de cinco 

anos residentes nos municípios de Caracol e Anísio de Abreu, ambas no Piauí, 

relatou que o déficit estatural se mostrou associado ao  menor número de consultas 

pré-natal (15,4%), ao fato da mãe ter mais de uma criança menor de cinco anos no 

domicílio (13,6%), ser de família carente (14,8%) e as mães possuírem baixa 

escolaridade (13,3%). Já Pedraza & Menezes (2014) em seu estudo com pré-

escolares de creches públicas de João Pessoa- PB, verificou que os elementos 

associados a essa condição, podem ser: os condicionados pelos antecedentes 

maternos (mães que fumaram durante a gestação, são de baixa estatura e tinham 

menos de 20 anos no momento do nascimento do filho), as condições 

socioeconômicas (renda per capita inferior a meio salário mínimo, residir em casas 
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invadida/cedida) e relacionados a própria criança ( esquema vacinal incompleto e 

baixo peso ao nascer da criança).  

Quando se trata da prevalência de baixo peso, os valores encontrados em 

Limoeiro também se apresentam superiores a outros achados, a exemplo da 

pesquisa realizada por SILVA et al. (2014) com crianças beneficiárias do Programa 

Bolsa Família em Belo Horizonte (1,5%)e por PAZIN et al. (2012) com 5,0% das 

crianças de escolas particulares em São Paulo. Por outro lado, estudo realizado com 

crianças de creches públicas e privado em Manaus-AM mostrou-se similar ao atual 

estudo, uma vez que o percentual de baixo peso apresentado segundo o índice 

IMC/I foi de 5,5% e 7,3% respectivamente (TAVARES et al., 2012).O resultado do 

presente estudo mostra que apesar das reduções nas prevalências de baixo peso 

em crianças brasileiras, em Limoeiro esse déficit nutricional ainda parece ser um 

agravo importante.  

Já com relação ao excesso de peso, a freqüência encontrada em 2014 

mostrou-se mais elevada que os demais desvios nutricionais, pois segundo o índice 

IMC/I 24,4%das crianças apresentaram esta condição, o que corrobora com o 

estudo de SILVA et al. (2014), em crianças de creches da zona leste de Belo 

Horizonte (26,1%). Outro estudo realizado em Minas Gerais no ano de 2012 

observou que 14,8% das crianças estavam com sobrepeso e obesidade (LIMA & 

NAVARRO, 2014). 

No que concerne a elevação na frequência de excesso de peso o estudo de 

MULLER et al. (2014) com menores de cinco anos em populações urbanas no 

Brasil, constatou que o peso ao nascer maior que 3.500 gramas, amamentação 

exclusiva por menos tempo (em média de 4 meses) e filhos únicos, são fatores que 

contribuíram para o aumento de peso. Já para VITOLO et al. (2008)o peso ao 

nascer igual ou acima de 2.500 gramas, ser unigênito e a família possuir adequadas 

condições socioeconômicas também se enquadram nessa situação.  

Em outro estudo foi comprovado que as crianças cujas mães trabalhavam 

fora do lar, a cor da pele da mãe, o IMC da mãe e o elevado peso ao nascer da 

criança também colaboraram para o excesso de peso nesses indivíduos (MELLER, 

ARAÚJO, MADRUGA, 2014); assim como também o tempo diário de crianças que 

permanecem muito tempo sentado, a baixa escolaridade dos pais ou responsáveis e 

a presença de sobrepeso e obesidade nos pais também cooperam para o 
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surgimento de sobrepeso e obesidade nesses indivíduos (GIUGLIANO, CARNEIRO, 

2004). 

 Com relação ao sexo, a maior prevalência de excesso de peso se deu entre 

meninos, corroborando com GOES et al.(2012)(26%) que estudou pré-escolares do 

município de Guarapuava-PR, e com CASTRO et al. (2014) (23,4%) cujo estudo se 

deu na comunidade de Santa Maria-RJ. Outro estudo realizado com crianças nas 

unidades de estratégia de saúde da família de Criciúma constatou o excesso 

ponderal em 13,6% dos meninos (PEREIRA et al., 2012). Já no estudo de ROSSI et 

al. (2015) em Santa Izabel do Oeste-PR, o resultado encontrado foi de 33,9% de 

excesso ponderal em meninos. 

Dentre o sexo feminino, o presente estudo mostrou que 20% das meninas 

apresentaram excesso ponderal, concordando também com GOES et al. (2012), e 

GIUGLIANO & CARNEIRO (2004) e em oposição ao estudo de ROSSI et al.(2015)  

e  CASTRO et al. (2014) cujos percentuais de excesso de peso entre as meninas foi 

de27,9%, 33,9% consecutivamente. 

Quando se compara os anos de 2009 e 2014, o município de Limoeiro-PE 

apresentou um aumento de 2,6% no excesso de peso das crianças.  No que se 

refere ao sexo, esse aumento foi 1,5%no sexo feminino e no sexo masculino a 

freqüência permaneceu a mesma.  

Sabe-se que os sistemas de informação que monitoram a saúde da 

população são de extrema importância para a identificação e a resolução de muitos 

agravos. No que diz respeito a relação SIAB / SISVAN, percebe-se uma redução de 

11 % entre os anos de 2009 e 2014 (59,6% - 48,6%), apesar desta cobertura ser 

consideravelmente superior a muitos municípios brasileiros, a exemplo do estudo de 

MARINHO (2008)  que analisou dados de municípios da 1ª Coordenadoria Regional 

de Saúde (CRS) e encontrou 43,13% de cobertura do SISVAN na cidade de Araricá- 

RS. 

Outro estudo realizado também no estado do Rio Grande do Sul com crianças 

acompanhadas pelo SISVAN revela que a cobertura para o estado foi de 10,5%, 

com maior cobertura do sistema na cidade de Santa Cruz do Sul com 21% e menor 

valor na cidade de Santa Rosa com 2,2% (DAMÉ et al., 2011). Já FERREIRA et al. 

(2013) em seu estudo com crianças menores de 2 anos, pertencentes aos 

municípios da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte que foram 

acompanhadas pelo Sisvan Web, percebeu que houve uma elevação na cobertura  
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do SISVAN nos anos de  2008, 2009, 2010 e 2011, com percentuais de 5,3%, 9,6%, 

16,1 e 16%, respectivamente.  

 Concernente ao monitoramento do perfil nutricional das crianças através do 

SISVAN percebe-se que os registros dos dados encontrados em relação ao 

presente estudo estão reduzidos, o que nos mostra um fator positivo para o 

município de Limoeiro, visto que o mesmo se encontra com percentuais três vezes 

maior em comparação aos estudos encontrados. 

 Os Sistemas de informação em saúde são essenciais, pois são ferramentas 

que propõe a revelar situações individuais ou coletivas da população, permitindo que 

o uso dessa informação sirva como auxílio na análise dos agravos encontrados 

(BRANCO, 1996). Nesse contexto o SIAB e SISVAN se fazem presentes, pois o 

SIAB se torna indispensável a medida em que as informações coletadas nesse 

sistema servirão como ponto de partida para a tomada de decisão no âmbito da 

atenção básica (ALMEIDA, FREIRE, LEONEL, 2012).Além disso, esse sistema 

propicia ao profissional de saúde conhecer a realidade da população de uma 

determinada área e assim contribuir para a divulgação dos agravos encontrados. Em 

relação ao SISVAN, o mesmo se torna fundamental no acompanhamento do estado 

nutricional das crianças, visto que esse divulga a situação local, e contribui através 

da divulgação dos seus resultados para a minimização de fatores de risco 

associados ao surgimento de doenças crônicas, assim como também na redução 

dos agravos nutricionais na infância. 

 A análise da antropometria é importante para saber o estado nutricional das 

crianças, porém, o consumo alimentar também tem seu valor nesse campo, pois 

através da coleta de dados nesse aspecto, pode-se saber qual o hábito alimentar da 

população estudada, sua cultura, tradições, os tabus alimentares existentes, e a 

partir de então, favorecer com que essas informações sirvam como auxílio para que 

a execução de estratégias de educação alimentar e nutricional seja mais eficaz 

nessa área. Nesse estudo não foi possível a realização do registro de consumo 

alimentar devido a redução no quantitativo de digitadores responsáveis pelo 

SISVAN, o que inviabiliza a confecção desse registro. 

 Assim, é percebido que tanto a antropometria quanto o consumo alimentar 

são instrumentos inseridos na vigilância alimentar e nutricional da população em 

geral, e deve ser exercida sempre que possível, principalmente na infância. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Os resultados encontrados ratificam a importância do monitoramento e do 

diagnóstico precoce dos agravos nutricionais. Com essas informações é possível 

avaliar a magnitude destes desvios de forma individual e coletiva, e assim contribuir 

para minimizar ou reverter danos que possam perdurar por um tempo prolongado.  

Os dados do SISVAN no município de Limoeiro mostram uma tendência já 

apontada em outros estudos nacionais, com taxas reduzidas de desnutrição e 

aumento no excesso ponderal, especialmente nos menores de cinco anos do sexo 

masculino. Porém, não se pode esquecer que a presença de desnutrição ainda se 

fez presente, o que ratifica a importância da continuidade de ações e programas 

voltados ao combate deste agravo.  

 Percebe-se que o uso desse sistema de monitoramento se torna preciso, na 

medida em que essa ferramenta disponibiliza a visão detalhada da situação 

nutricional dos indivíduos, e que, com o uso desta pode-se prevenir agravos que 

poderão surgir desde a infância até a fase adulta.  

 Os resultados desse trabalho sugerem uma reflexão quanto ao aumento do 

excesso de peso em crianças menores de cinco anos, e a diminuição da cobertura 

do SISVAN nos últimos seis anos, apesar desta ter sido superior em relação aos 

outros estados, mostrando assim que é preciso continuar avaliando a situação 

nutricional das crianças desse município a fim de melhorar a cada dia a saúde dessa 

população e poder contribuir para que as novas gerações venham ter uma vida mais 

saudável. Além disso, é preciso criar estratégias de educação alimentar e nutricional 

para os pais e responsáveis, a fim de contribuir para uma mudança nos hábitos 

alimentares de seus filhos.  

 Com relação ao consumo alimentar, apesar de não ter sido possível o registro 

dessas informações, espera-se que os gestores da Atenção Básica em Saúde 

busquem soluções para reverter o quadro de carência de profissionais que atuem 

nesses registros, possibilitando assim que haja uma melhor cobertura do SISVAN, 

resultando por fim na melhoria da saúde de seus usuários.  
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