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RESUMO 

O presente estudo tem como finalidade identificar na literatura ações relacionadas à 

prevenção e ao combate à desnutrição, que darão base para a construção de um 

planejamento estratégico voltado a estas comunidades. Trata-se de revisão integrativa 

da literatura, cuja finalidade é a de reunir e sistematizar resultados de pesquisas sobre 

um tema ou questão delimitada, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado. A partir de diversas leituras de 

artigos e livros, ficou evidenciada a importância da educação em saúde que os 

profissionais desta área devem desenvolver para estimular a erradicação da desnutrição 

que ocorre em nosso território. E foi comprovada que essa ação influencia diretamente 

no combate desta moléstia e que deve haver um estímulo maior para que as pessoas 

entendam a importância de uma melhor alimentação para criança e que apenas com esse 

gesto, pode melhorar o seu futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present study aims to identify literature related actions to prevent and combat 

malnutrition, which will give a basis for the construction of a strategic plan aimed at 

these communities. It is integrative literature, whose purpose is to collect and 

systematize the results of research on a topic or issue defined in a systematic and 

orderly manner, thereby contributing to a deeper understanding of the subject 

investigated. From reading various articles and books, the authors emphasize the 

importance of health education that professionals have to develop to encourage the 

eradication of malnutrition that occurs in our territory. And it was proven that this 

action directly influences combat this disease and that there should be a greater 

incentive for people to understand the importance of better nutrition for children and 

that only with this gesture, you can improve your future. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

É um direito intransferível de todo ser humano não morrer de fome e nem de 

desnutrição, princípio reafirmado sucessivamente na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em conferências dos países membros das Nações Unidas em 1948, na 

Conferência Mundial de Alimentação das Nações Unidas em 1974, no Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos em 1978 na Convenção sobre os Direitos da 

Criança de 1989, e na Declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 

“Saúde para todos no ano 2000”. 

Apesar de este tema estar sempre em pauta ao longo dos anos, a desnutrição 

infantil continua sendo um dos problemas mais importantes de saúde pública do mundo 

atual, devido as suas consequências desastrosas para o crescimento e desenvolvimento 

das crianças, ameaçando a sua sobrevivência. E isso se deve também aos efeitos 

potencializadores das formas moderadas e leves dessa doença.   

Durante a participação no Programa: Promovendo a igualdade racial: atenção 

primária à saúde em comunidades quilombolas em Oriximiná-PA, fomentando pelo 

PROEXT e desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

Fluminense, sob a coordenação da professora Liliane Belz, pudemos observar 

características de desnutrição junto às crianças que vivem em comunidades ribeirinhas 

ao longo do rio Trombetas, o que nos chamou a atenção para o fato, tendo sido objeto 

de ações educativas em saúde visando à prevenção da desnutrição através da adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, dentro das suas possibilidades. Ainda, visando à 

continuidade dessas ações extensionistas, observamos a necessidade de planejar 

atividades com base em evidências, a partir de experiências de outros grupos. 
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Assim, o presente estudo tem como finalidade identificar na literatura ações 

relacionadas à prevenção e ao combate à desnutrição, que darão base para a construção de um 

planejamento estratégico voltado a estas comunidades. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 

Desnutrição grave é uma desordem tanto de natureza 
médica como social. Isto é, os problemas médicos da 
criança resultam, em parte, dos problemas sociais do 
domicílio em que a criança vive. A desnutrição é o 
resultado final da privação nutricional e, frequentemente, 
emocional por parte daqueles que cuidam da criança os 
quais, devido à falta de entendimento, pobreza ou 
problemas familiares, são incapazes de prover a nutrição e o 
cuidado que a criança requer (OMS, 1999). 
 

Pelas estimativas da OMS, mais de 20 milhões de crianças nascem com baixo peso a 

cada ano, cerca de 150 milhões de crianças menores de 5 anos têm baixo peso para a sua 

idade  e 182 milhões (32,5%) têm baixa estatura. Alguns autores referem, no entanto, que 

esses valores podem estar subestimados devido a dificuldades para o cálculo exato sobre a 

prevalência mundial de desnutrição. Mudanças relativamente pequenas nos pontos de corte 

limite dos indicadores antropométricos utilizados para classificar o estado nutricional e, 

consequentemente, definir a doença, podem implicar em variações da ordem de milhões no 

número de crianças que se supõe sofrer de desnutrição. 

A desnutrição infantil configura-se em um dos maiores problemas mundiais de saúde 

pública, sendo suas causas multifatoriais, como condições socioeconômicas e culturais, 

doenças, desmame precoce, dentre outros (GUIMARÃES et al, 2007).  

A pobreza é um dos fatores mais importantes que levam à desnutrição, devido às 

baixas condições socioeconômicas e a falta de estrutura familiar. É uma doença que acomete 

frequentemente crianças de baixa idade, pois apresentam crescimento e desenvolvimento em 

ritmo acelerado.  

 É importante ressaltar que: 

 “A desnutrição geralmente se inicia no útero (...) e bebês de 
baixo peso que sofreram retardo de crescimento intra-
uterino nascem desnutridos e estão em mais alto risco de 
morte do que os bebês normais. Se eles sobrevivem é 
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improvável que recuperem mais tarde o crescimento 
perdido e provavelmente, apresentarão uma variedade de 
déficits de desenvolvimento”. (MONTE, 2000) 

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde - PNDS de 2006, o baixo peso 

para altura atinge cerca de 1,7% da população infantil sendo que o maior percentual foi 

encontrado na região norte que é de 3,4%. A prevalência de desnutrição entre crianças 

menores de 5 anos no Brasil foi reduzida em cerca de 50% nas últimas quatro décadas, 

passando de 7,1% para 1,7% no período entre 1989 e 2006 (BRASIL, s/d). Entretanto, a 

tendência de redução não ocorreu de maneira uniforme em todos os grupos populacionais: 

“(...) em crianças menores de cinco anos beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, a desnutrição é igual a 16,4% 
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN); 
em indígenas chega a 26,0% (I Inquérito Nacional de Saúde 
e Nutrição de Populações Indígenas 2008-09); e em 
quilombolas 14,8% (Chamada Nutricional Quilombola, 
2006).” (BRASIL, s/d) 
 

Diversos fatores têm contribuído para a redução da desnutrição: aumento da 

escolaridade materna, aumento do poder aquisitivo das famílias, expansão da assistência à 

saúde e as melhorias nas condições de saneamento da população. (MONTEIRO et al, 2009) 

As consequências da desnutrição para o organismo da criança são várias, desde o 

comprometimento do crescimento, onde a manutenção da carência alimentar leva a 

desaceleração do ganho de estatura na tentativa de economizar energia visando manter as 

funções vitais, além da redução do peso, perante a perda de tecido subcutâneo e massa 

muscular (ESCOBAR, 2000). 

A criança que apresenta quadro de desnutrição está mais sujeita a adquirir infecções, 

visto que frequentemente seu sistema imunológico está comprometido, levando a um quadro 

de déficit no desenvolvimento geral, com efeitos deletérios na aprendizagem e nas funções 

motoras.  

Infelizmente, outro dado que temos é que cerca de 20 a 30% das crianças gravemente 

desnutridas vão a óbito durante o tratamento em serviços de saúde em países em 

desenvolvimento, pois a inadequação do tratamento geralmente resulta da falta de 
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reconhecimento do estado fisiológico alterado e redução dos mecanismos homeostáticos que 

ocorrem na doença, quando esta se apresenta de maneira mais grave. (MONTE, 2000) 

Cabe enfatizar que estudos verificaram condutas ultrapassadas e/ ou o 

desconhecimento acerca deste problema entre os próprios profissionais de saúde, indicando 

que ainda há muito a ser feito para que haja uma atenção de qualidade voltada para esses 

casos. Estas práticas inadvertidas incluíram reidratação inadequada levando à sobrecarga e 

falência cardíaca, falta de reconhecimento de infecções que levam à sepse, e falha em 

reconhecer a vulnerabilidade das crianças gravemente desnutridas à hipotermia e à 

hipoglicemia. Em muitos locais de tratamento, a melhora do estado nutricional é muito lenta. 

Em alguns centros, a falta de recursos é o fator limitante, embora exista conhecimento 

adequado. Em outros, a atualização e/ou o aperfeiçoamento de condutas, através de uma 

pequena modificação, pode trazer um benefício substancial. (MONTE, 2000) 

No Brasil, como na maioria dos demais países em desenvolvimento, os ganhos 

econômicos e a expansão de serviços e programas de saúde vêm resultando na melhoria da 

situação nutricional dos menores de cinco anos. No entanto, a forma atual mais comum de 

desnutrição infantil é a crônica, expressa principalmente pelo déficit de altura por idade, e a 

existência atual de um percentual, embora não muito alto, de crianças desnutridas graves, 

podem ser observadas principalmente nas regiões mais pobres do país, as regiões Norte e 

Nordeste, indicando que o problema não está totalmente controlado. Sabe-se que a existência 

de casos de desnutrição grave, mesmo que em pequeno número, nos mostra apenas um pouco 

da realidade espalhada por nosso país, já que não são todos os casos que são contabilizados, 

pois, sabemos de lugares os quais a saúde pública não consegue chegar. Para cada caso grave 

há muitos outros que são menos graves, às vezes sem sinais clínicos típicos de desnutrição. A 

desnutrição moderada e leve muitas vezes se expressa apenas em termos de diminuição do 

crescimento. 

O modelo biomédico, centrado na medicalização, direcionou as ações de assistência 

majoritariamente para o tratamento dos agravos, com o auxílio de recursos tecnológicos. 

Então, torna-se necessário um direcionamento desta prática para a promoção e prevenção de 

saúde, se utilizando das ações de educação popular em saúde. Como resultado dessa inclusão, 

espera-se a ruptura de um padrão centralizado na medicalização e cura e a introdução da 
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promoção da saúde e prevenção de doenças, visando atenção integral à saúde e promovendo 

maior autonomia das pessoas e grupos sobre a sua saúde.  

Refletir sobre educação em saúde implica na observação de inúmeros aspectos 

relevantes sobre suas origens, implicações e maneiras de se fazer com que se efetive, 

garantindo melhor assistência de saúde à população. Ações educativas podem visar à 

sensibilização e\ou a conscientização sobre algum problema de saúde, ou ações que possam 

evitar o surgimento de males à população. 

Assim como a educação, a saúde possui significado expressivo, uma vez que a 

qualidade de vida de uma população pode ser avaliada pelo coeficiente de saúde de seus 

cidadãos. Deste modo a educação em saúde consiste em dois polos impulsionadores na 

construção de uma estrutura de vida sadia que venha a proporcionar aos indivíduos a 

autonomia e a melhoria na qualidade de vida (SABOIA, 2003). 

1.1)  OBJETO DE ESTUDO 

Diante desta realidade, o objeto do estudo é a identificação das ações de educação em 

saúde que produzem melhores resultados na prevenção e combate á desnutrição no Brasil. 

1.2)  QUESTÃO DE PESQUISA 

- Quais os principais fatores relacionados à desnutrição no território brasileiro? 

- Quais as ações de educação em saúde que apresentam efetividade no combate à 

desnutrição e sua prevenção? 

1.3)  OBJETIVOS 

1.3.1- Objetivo Geral 

Analisar a efetividade das ações de educação em saúde adotadas para o enfrentamento 

da desnutrição na rede de atenção básica em saúde, bem como por organizações não 

governamentais, com base em evidências. 

1.3.2 - Objetivos específicos  
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- Analisar os principais fatores que contribuem para a desnutrição na população 

brasileira, relacionando às áreas de prevalência; 

- Identificar as principais estratégias adotadas para uma intervenção efetiva neste 

problema, descritas na literatura especializada.  

1.4) JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Este estudo vem ao encontro à política governamental que visa impulsionar o combate 

à desnutrição, através de uma Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à 

Desnutrição Infantil em municípios com maior prevalência deste agravo em crianças menores 

de cinco anos de idade, instituída pela Portaria nº 2.387, de 18 de outubro de 2012.  Ela tem 

como objetivo apoiar os municípios para estruturação e qualificação de ações que abrangem 

os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e prevenção da saúde, 

diagnóstico e tratamento da desnutrição e outros agravos nutricionais que possam existir 

associados às demais ações de atenção à saúde da criança nessa faixa etária, em consonância 

com as agendas da Ação Brasil Carinhoso e da Rede Cegonha. Suas ações primordiais são: 

vigilância alimentar e nutricional; acompanhamento dos cumprimentos dos deveres de saúde 

do Programa Bolsa-Família; investigação dos casos de desnutrição e atraso do 

desenvolvimento infantil; organização do cuidado à criança desnutrida; promoção da 

alimentação saudável; prevenção de carências de micronutrientes. 

Ao evidenciar as ações de educação em saúde que se destacam como estratégias 

geradoras de mudança a partir dos profissionais de saúde e das famílias e comunidades 

atingidas, com base em trabalhos de equipes e dos diversos serviços que buscam uma 

transformação no quadro de saúde da população, pretende-se fornecer subsídios para a 

construção de programas de ação que sejam efetivos para a reversão deste panorama.  A busca 

de referências bibliográficas sobre a desnutrição infantil e de experiências bem sucedidas 

nesta área contribuirá para a elaboração de um planejamento estratégico de ações de educação 

em saúde para implementação em comunidades, respeitando as sua identidade cultural, 

crenças e valores, bem como os conhecimentos partilhados pelas mesmas. 

Considerando que a educação em saúde está relacionada à aprendizagem desenhada 

para alcançar a saúde, torna-se necessário que esta seja voltada para atender à população de 
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acordo com a sua realidade, posto que a as ações de educação em saúde devem provocar 

conflito nos indivíduos, criando oportunidades para que possam pensar e repensar seus 

hábitos e, eles próprios, transformem a sua realidade.  

1.5)  MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

A oportunidade de estudar em uma universidade pública federal fez com que eu 

pudesse participar de um projeto de extensão, cujo objetivo era o desenvolvimento de ações 

de atenção básica em comunidades quilombolas em Oriximiná, no Pará. O projeto foi 

realizado sob a coordenação da professora Liliane Belz, que recrutou alunos de diversos 

cursos das áreas da saúde e ciências sociais para visitar essas comunidades e atuar na 

realização de atendimentos com foco na educação em saúde. Não sabia a real importância 

dessa prática, pois, não tinha a noção da necessidade premente dessas comunidades mais 

afastadas.  

Ao chegar às comunidades, pudemos observar diversas enfermidades além das quais já 

tínhamos imaginado. Já que aquela população era originariamente negra, pensamos em 

doenças já relacionadas à raça, como anemia falciforme, diabetes, hipertensão, 

hipercolesterolemia. Entretanto, foi observado um grande número de crianças desnutridas, 

pois algumas apresentavam sinais e sintomas de desnutrição proteica grave (Kwashiorkor), 

evidenciando a necessidade de entender e estudar mais sobre o assunto, e planejar as ações 

para as próximas viagens, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. 



14 
 

 

 

 

 

2) REVISÃO DE LITERATURA 

2.1)  AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DA CRIANÇA 

2.1.1) ANTROPOMETRIA  

 As medidas antropométricas são utilizadas para a avaliação da saúde e do risco 

nutricional infantis, visando à relação entre a nutrição e dimensões corporais durante o 

processo de crescimento e desenvolvimento, desde a vida uterina até a idade adulta (MONTE, 

2000). 

  Os dados antropométricos de peso e estatura são os mais utilizados na avaliação do 

estado nutricional infantil. Pelo acompanhamento da evolução ponderal, é possível, identificar 

as crianças em risco de distúrbios nutricionais, permitindo intervenção precoce, visto que 

antes mesmo que os sinais de má nutrição sejam clinicamente evidentes, o canal de 

crescimento demonstra diminuição do ganho ou perda de peso. 

 A combinação das medidas antropométricas, através dos indicadores antropométricos, 

analisadas de acordo com a faixa etária e o sexo, permite traçar o diagnóstico nutricional pela 

interpretação do grau de adequação do crescimento e desenvolvimento infantis. 

 Na avaliação das medidas da criança, os dados mais importantes são peso, 

altura/comprimento e a circunferência do braço, sendo utilizados ainda, para menores de 2 

anos, as circunferências cefálica e torácica (DUARTE, 2007). 

 Segundo Duarte (2007), peso expressa a dimensão da massa ou do volume corporal, 

constituído tanto pelo tecido adiposo como pela massa magra, e seu acompanhamento permite 

o diagnóstico precoce de desnutrição, constituindo-se também em indicador de recuperação 

do estado nutricional. Para a aferição, usa-se a balança pediátrica, que é utilizada para 

crianças menores de 24 meses. Ou também é utilizada a balança antropométrica, que é para 

crianças maiores de 2 anos.  Estatura é um indicador do tamanho corporal e do crescimento 

linear da criança. Variações na estatura são mais lentas, de forma que os déficits demonstram 
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agravos nutricionais a longo prazo, o que pode significar o comprometimento proteico. Em 

crianças menores de dois anos, utiliza-se o infantômetro (que é uma fita fixada em uma peça 

horizontal- que pode ser de plástico, madeira ou metal- a qual possui um dispositivo móvel 

acoplado em uma das extremidades e outro dispositivo fixo na outra extremidade). Nas 

crianças maiores de dois anos é utilizado o estadiômetro ou uma fita métrica presa na parede. 

 O peso é uma medida antropométrica muito sensível às variações e, se avaliado com 

frequência, permite identificar alterações no estado nutricional precocemente, embora não 

seja capaz de predizer a natureza do déficit nutricional, se é antigo ou atual. 

A circunferência cefálica avalia o crescimento cerebral, tendo maior importância nos 

primeiros dois anos de vida, quando o sistema nervoso se encontra em rápida expansão. 

Ultrapassada essa idade ela cresce lentamente, não refletindo alterações do estado nutricional.  

 Entre as ações de puericultura, o acompanhamento do crescimento de menores de 

cinco anos por intermédio de gráficos, segundo o índice peso/idade, é o procedimento 

universalmente mais utilizado. Sendo sua sensibilidade é mais notada para crianças menores 

de cinco anos, em especial até dois anos. Este é o índice utilizado no gráfico contido no 

Cartão da Criança distribuído nos serviços de saúde pública. (MONTE, 2000). 

 No Cartão da Criança são empregadas três curvas, representando os percentis 3 (curva 

inferior), 10 (curva pontilhada) e 97 (curva superior). Crianças localizadas entre os percentis 3 

e 10 são diagnosticadas como em risco nutricional; aquelas abaixo do percentil 3 são 

consideradas de baixo peso, e as localizadas acima do percentil 97, são as de peso elevado ou 

em risco de sobrepeso/obesidade. O percentil 50 representa o ponto central da distribuição 

(mediana), sendo consideradas eutróficas aquelas localizadas entre os percentis 10 e 97 

(BRASIL, 2000). 

 Para a interpretação dos dados antropométricos, torna-se necessário o uso de padrões 

de referencia e de pontos de corte definidos. A OMS reconhece o padrão estabelecido pelo 

National Center Health Statistics- NCHS (1977), revisado pelo Center for Disease Control- 

CDC (2000), como adequado para a avaliação de diferentes grupos raciais, sendo adotado 

também pelo Brasil, independente do sistema de classificação escolhido.  
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2.1.2) INDICADORES CLÍNICOS 

 O exame físico dá subsídios para avaliação do estado nutricional infantil. A má 

nutrição, seja de natureza proteico-energética, seja decorrente de microdeficiências, é 

acompanhada de sinais clínicos em diferentes órgãos e sistemas. O quadro clínico típico, de 

formas leves e moderadas de desnutrição energético-proteica, é: alterações de crescimento, 

visíveis pela desaceleração da curva de crescimento, visíveis pela desaceleração da curva de 

crescimento e redução de tecido adiposo; anemia leve a moderada; alterações de pele e 

cabelos e do desenvolvimento psicomotor (WOISKI JR, 1995). 

 Os casos de desnutrição grave, geralmente estão associados a quadros infecciosos, 

com distúrbios hidroeletrolíticos; anorexia e apatia; sendo o quadro clínico diferenciado 

segundo a presença de marasmo ou kwashiorkor, a hospitalização é indicada, às vezes o 

quadro se agrava tanto que a criança vai a óbito. 

2.1.3) INDICADORES BIOQUÍMICOS 

 A dosagem de nutrientes e suas vias metabólicas, os carreadores ou a atividade 

enzimática relacionada, em sangue, hemácias ou outros tecidos, constitui a forma mais 

objetiva e precoce de diagnosticar deficiências. Na prática, alguns exames de rotina fornecem 

subsídios para o diagnóstico e o planejamento nutricional. O hemograma completo identifica 

a anemia nutricional por baixos níveis de hemoglobina. Outros exames de rotina 

complementam o diagnóstico de risco nutricional. Parasitoses e infecções, por exemplo, 

comprometem a ingestão alimentar e a utilização biológica dos nutrientes e podem ser 

identificadas em exames de rotina, como parasitológico de fezes e elementos anormais na 

urina (EAS) (DUARTE, 2007). 

 A microdeficiência, reconhecidamente de maior prevalência em crianças, é a anemia 

ferropriva. Há também fortes indícios de que a hipovitaminose A tenha frequência em 

menores de cinco anos (WOISKI JR, 1995). 

2.1.4) INDICADORES DIETÉTICOS  

 Segundo Duarte (2007), ainda que não seja propriamente um indicador do estado 

nutricional, a informação dietética é indicador de maior risco nutricional. Fornece subsídios 

importantes para o estabelecimento da conduta clínico-nutricional individualizada e para o 

delineamento de ações e programas em nível comunitário. 
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 Deve-se observar:  

-História alimentar pregressa: investigar duração do aleitamento materno, idade e 

desmame. No caso de desmame precoce, saber as razões. É importante o conhecimento das 

condutas alimentares anteriores para avaliar o grau de manipulação dietética.  

-História alimentar atual: deve incluir número de refeições, horários, alimentos 

consumidos (quantidade e frequência), consumo entre refeições, ingestão hídrica, local de 

realização das refeições e quem oferece a refeição à criança.  

-Frequência de consumo: através dele investiga-se a frequência de consumo de 

alimentos usualmente por grupos (leite e derivados; carnes; cereais, leguminosas; frutas e 

hortaliças e complementos energéticos), segundo categorias de consumo (diário, semanal, 

quinzenal e mensal). 

2.1.5) HISTÓRIA GESTACIONAL 

 Peso ao nascer: crianças nascidas com menos de 2,500g tem prognostico nutricional 

menos favorável que as nascidas com peso superior. Portanto, a avaliação do recém nascido é 

baseada no peso ao nascer, na idade gestacional e na relação do peso ao nascer com a idade 

gestacional, estabelecida pelas curvas de crescimento pós natal (DUARTE, 2007). 

Classificação quanto ao peso ao nascer: 

-Baixo peso: < 2,500g 

-Muito baixo peso: <1,500g 

-Extremo baixo peso: <1,000g 

 

Classificação quanto à idade gestacional: 

- <37 semanas: pré-termo; 

-37 e <41 semanas: a termo; 

- > 42 semanas: pós-termo. 

 

Classificação quanto à adequação Peso/IG: 

-PIG (pequeno para IG): abaixo do percentil 10; 

-AIG (adequado para IG): entre os percentis 10 e 90; 

-GIG (grandes para IG): acima do percentil 90. 
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2.1.6) HISTORIA FAMILIAR DE DOENÇAS 

 A história de doenças crônico-degenerativas (diabetes, hiperlipidemias, obesidade, 

doenças cardiovasculares) alerta para necessidade de monitoramento dietético como medida 

profilática. 

2.1.7) HISTORIA VACINAL 

 As doenças imunopreveníveis concorrem para o aumento da morbi-mortalidade em 

menores de 5 anos. A imunização representa em última análise proteção desnutrição, dado o 

círculo vicioso desnutrição/infecção. 

2.1.8) HISTORIA SOCIAL 

 A investigação sobre a condição socioecômica deve incluir análise, de renda, 

escolaridade, condição de moradia, pois, fornecerão subsídios para o conhecimento da 

realidade pessoal e familiar com vistas ao planejamento dietético. As facilidades no domicilio, 

como por exemplo, disponibilidade de geladeira e filtro, cuidados higiênicos pessoais e na 

alimentação também são informações importantes para definição da conduta dietética, tendo 

em vista o alto risco de infecções e infestações intestinais que acometem crianças menores de 

cinco anos. 

2.2) INSEGURANÇA ALIMENTAR 

A dificuldade de acesso, por parte da população brasileira, a uma alimentação 

adequada expõe o país à dura realidade da fome. A insegurança alimentar é determinada, 

principalmente, pela pobreza e pelas desigualdades sociais (FREITAS, 2006). Estudos que 

analisam fatores associados à insegurança alimentar são decisivos para planejar programas e 

políticas públicas que façam prevenção e promoção da saúde.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) usa a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (Ebia) para classificar o problema em três níveis: 

-Insegurança alimentar leve - quando há receio de passar fome em um futuro próximo;  

-Insegurança alimentar moderada - quando há restrição na quantidade de comida para a 

família; 
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-Insegurança alimentar grave - nos casos de falta de alimento na mesa. 

Quanto mais pobre a família, maior a proporção da renda gasta com alimentação. Em 

média, as despesas com comida, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

do IBGE, representam pouco mais de 20% das despesas. Porém, pode chegar a 90% em 

alguns locais do nordeste do Brasil (FIOCRUZ, 2011). 

O acesso a uma alimentação saudável e na quantidade necessária é um direito de 

todos, garantido pela constituição brasileira. 

2.3) NÍVEIS DE DESNUTRIÇÃO 

Desnutrição é um termo empregado para definir o desequilíbrio ocasionado pela 

ingestão insuficiente ou a falta de nutrientes (aminoácidos, proteínas, vitaminas...) pelo 

organismo, comprometendo o crescimento, que se estende desde o nascimento à adolescência, 

e pode causar danos irreversíveis dependendo da gravidade e do tempo de exposição a 

situação, o que se torna bem mais notório no grupo pediátrico. Destaca-se, também, que as 

deficiências nutricionais específicas podem ocorrer em crianças sem déficit antropométrico e 

podem interferir, secundariamente, no crescimento e desenvolvimento infantis. (DUARTE, 

2007). 

 Quanto à sua causa, a desnutrição pode ser primária, quando a alteração do estado 

nutricional decorre de uma ingestão insuficiente ou alteração do metabolismo de nutrientes, e 

secundária, quando a deficiência nutricional está associada a uma disfunção clínica de base. 

 Na criança desnutrida há uma maior ocorrência de infecções, risco maior de 

hospitalização e internações mais prolongadas. Dentro das situações de risco nutricional 

temos: ingestão insuficiente de alimentos nutritivos; perda de peso; perdas de nutrientes; 

jejum prolongado; utilização de medicamentos e condição clínica da criança que interferem 

na alimentação da criança. 

 Pela junção de fatores que causam problemas nutricionais, há utilização de indicadores 

para estabelecimento do estado nutricional, dentre eles os clínicos, os dietéticos, os 

antropológicos, os bioquímicos, complementados com a história socioeconômica familiar. 

(DUARTE, 2007).  

O quadro abaixo resume os órgãos mais afetados pela falta de nutrientes e quais são os 

principais distúrbios:  
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Tabela I: Alteração Funcional 

Tubo digestivo 
- Achatamento e atrofia das vilosidades intestinais  
- Diminuição de todas as enzimas digestivas 
- Má digestão, má absorção e diarréia 
- Deficiência de micronutrientes 

Fígado 
- Esteatose  
- Hipoproteinemia 
- Lesão de hepatócitos  
- Edema 
- Alteração grave de todas as funções hepáticas  
- Redução da síntese de proteínas e da gliconeogênese 
- Hipoglicemia 

Músculos 
- Redução/perda de massa  
- Magreza acentuada muscular esquelética e lisa  
- Movimentos débeis de membros e tronco 
- Alterações miocárdicas 

Sistema Imunológico 
- Infecções subclínicas 
- Atrofia de timo, amígdalas e linfonodos 
- Imunidade deprimida  
- Septicemia 

Metabolismo 
- Hipoglicemia 
- Metabolismo basal e bomba de sódio-potássio alterados 
- Hipotermia/hipertermia 
- Distúrbios eletrolíticos 

Sistema circulatório 
- Função renal alterada  
- Risco de morte por sobrecarga cardíaca 
- Débito cardíaco e volume circulatório reduzidos 

Sistema hormonal 
- Intolerância à lactose e insulina reduzidos 
- Níveis de insulina e de fator 1 de crescimento 
- Hormônio do crescimento e cortisol aumentados 
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Rim 
- Infecções urinárias são comuns 
- Risco de morte por administração de sódio 
- Redução da filtração glomerular, da excreção de sódio e de fosfato 
Fonte: Jornal de Pediatria - 0021-7557/00/76-Supl.3/S285 

 

2.3.1) KWASHIORKOR 

Entre os fatores que contribuem para a desnutrição na criança pequena encontram-se 

as suas necessidades relativamente maiores, tanto de energia como de proteínas, em relação 

aos demais membros da família; o baixo conteúdo energético dos alimentos complementares 

utilizados e administrados com frequência insuficiente; a disponibilidade inadequada de 

alimentos devido à pobreza, desigualdade social, falta de terra para cultivar e problemas de 

distribuição intra-familiar; as infecções virais, bacterianas e parasitárias repetidas, que podem 

produzir anorexia e reduzir a ingestão de nutrientes, sua absorção e utilização, ou produzir a 

sua perda; as fomes causadas por secas ou outros desastres naturais ou guerras; as práticas 

inadequadas de cuidado infantil tais como administração de alimentos muito diluídos e/ou não 

higienicamente preparados (DUARTE, 2007).                   

A prematuridade e o baixo peso ao nascer são causas predisponentes da desnutrição. E 

com eles podem vir a falta de aleitamento materno ou o retardo na introdução de alimentos 

complementares adequados, a falta de apoio apropriado dos profissionais de saúde para 

orientar a mãe que, devido ao pouco recurso financeiro e/ou de conhecimentos sobre a saúde e 

nutrição da criança, frequentemente esta utiliza fórmulas hiperdiluídas, preparadas em 

condições não higiênicas, e muitas vezes estocadas por longo período à temperatura ambiente.  

Sua sintomatologia decorre principalmente da carência proteica, com edema 

depressível que se localizam principalmente nas extremidades dos membros superiores e 

inferiores, na face causando o edema chamado “face de lua”; atrofia geral dos tecidos; 

alterações cutâneas; anemia; diminuição da concentração de eletrólitos no sangue com baixa 

osmolaridade sérica; além das alterações morfológicas e funcionais no do tubo digestivo; 

diarréia; retardo do crescimento; hepatomegalia; alterações mentais e de humor; lesões de 

cabelo (queda, textura, cor, falta de brilho); lesões de pele (despigmentação, dermatoses, 

descamação); infecções; deficiências de micronutrientes (vitamina A, ferro e zinco) e 

acentuada perda de peso. 
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 Em geral acomete a criança após o desmame, quando o leite materno começa a ficar 

escasso ou deixa de ser fornecido, assim como outras fontes proteicas pouco acessíveis às 

comunidades de pouco recurso. De modo que os déficits ocorridos são de mais fácil 

reparação. 

 Podemos observar muitas alterações funcionais nos aparelhos digestivos de quem é 

acometido por esse quadro. Algumas são no pâncreas onde podemos observar hipofunção 

pancreática, que é a baixa atividade das enzimas pancreáticas (amilase, lípase, tripsina e 

quimiotripsina), pois há redução da albumina sérica (os níveis vão abaixo de 3g/100ml).  

 No fígado, a desnutrição provoca a perda da capacidade do hepatócito de metabolizar 

gorduras, sendo provavelmente a causa da esteatose hepática. Há também a diminuição da 

síntese de sais biliares e de sua conjugação. Além disso, bactérias anormais se desenvolvem 

no intestino delgado do desnutrido provocam desconjugação dos sais biliares, os quais livres, 

atuam como tóxicos para a célula epitelial da mucosa. De maneira que não ocorre a formação 

de micelas, havendo má absorção. Isto ocorre principalmente neste tipo de desnutrição 

(WOISKI JR, 1995). 

 No intestino delgado e no cólon, encontram-se alterações morfológicas da mucosa. 

Onde pode ser observado intenso achatamento das dobras da mucosa, presença de criptas 

convolutas baixas, alargamento e fusão das vilosidades. Diminuição das enzimas que se 

encontram nas microvilosidades das células epiteliais. Há diminuição da motilidade intestinal 

e decorrentes das modificações da flora intestinal, por conta de inúmeras infecções (tanto 

bacterianas ou as que são causadas por verminoses). Na fase aguda do Kwashiorkor, podemos 

observar por conta do aumento da vascularização intestinal, que há ocorrência de prolapso 

retal em metade dos acometidos.    

 

2.3.2) MARASMO 

 É caracterizado pela carência global de todos os elementos nutritivos, o que acarreta 

em acentuado retardo do desenvolvimento. Atinge, em geral, as crianças nos primeiros meses 

de vida, quando sua alimentação é exclusiva pelo leite materno. Atinge o ser humano em fase 

ativa de desenvolvimento, afeta todos os tecidos e órgãos e consequentemente as suas 

funções. Deixando sequelas duradouras e até mesmo irreparáveis (WOISKI JR, 1995). 

 Nesse tipo de desnutrição a criança tem um aspecto inconfundível. É muito magra, 

com evidente perda de massa muscular, extremidades muito delgadas e abdômen as vezes 
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proeminente. Ela fica com uma aparência envelhecida. As pregas frouxas podem ser vistas 

nas nádegas, ulcerações na pele, perda do turgor da pele. Os principais sinais clínicos são peso 

muito baixo (peso por idade inferior a 60% do peso previsto para idade), retardo no 

crescimento (baixa estatura para a idade) e gordura cutânea escassa ou ausente. Queda de 

cabelo (ele dica descorado, ralo e quebradiço). Diarreia, infecção respiratória, parasitoses e 

tuberculose comumente estão presentes. São comuns também sinais de carência de 

micronutrientes, como xeroftalmia, deficiência de vitamina B, anemia ferropriva e outras. A 

temperatura corporal é mais baixa. Sem esquecer-se da ausência de edema. 

 Os olhos podem ser encovados devido à perda de gordura subcutânea na órbita. Muitas 

glândulas, incluindo as salivares, as sudoríparas e as lacrimais, estão atrofiadas. A criança tem 

xerostomia e xeroftalmia, e a produção de suor é diminuída. Os músculos respiratórios entram 

em fadiga facilmente. É uma criança que não possui energia, daí vem o nome de marasmo. 

Em geral é uma criança apática, não responde bem ao estímulo social, chora com facilidade, é 

extremamente magra. Também possui manifestações associadas como desidratação, 

gastroenterite, anemia, anorexia e insuficiência cárdio-pulmonar (WOISKI JR, 1995). 

2.3.3) KWASHIORKOR MARASMÁTICO 

 Uma proporção das crianças desnutridas pode apresentar uma forma de desnutrição 

mista, o Kwashiorkor- marasmático, com características mistas em relação às duas outras 

formas clínicas. Geralmente, quando desaparece o edema com o tratamento, pode-se ver que 

elas são portadoras de marasmo. 

Já a desnutrição mista do tipo kwashiorkor marasmática pode ocorrer em uma criança 

com inadequada ingestão de nutrientes, sendo provocada por uma doença infecciosa comum 

da infância. Esse tipo de desnutrição caracteriza-se por apresentar edema, hepatomegalia, 

severa depleção proteica e pouco tecido subcutâneo. Pode haver anorexia, dermatite, e às 

vezes alterações neurológicas e esteatose hepática. Este tipo de desnutrição é a etapa final da 

desnutrição estando associada com morbimortalidade particularmente elevada, devido à 

frequente associação com infecção aguda e porque as crianças com este quadro clínico são 

menos bem adaptadas metabolicamente do que as com marasmo puramente (WOISKI JR, 

1995). 
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2.4) EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A desnutrição, no âmbito da atenção primária, deve ser percebida como um problema 

social e não somente como de saúde pública, visto que, em decorrência de sua natureza 

multifatorial, é necessário ultrapassar do domínio dos profissionais de saúde para o 

planejamento técnico e burocrático. Sejam estas resultantes de intervenção governamental ou 

de forças externas, essas transformações têm afetado uma grande parte da população mundial 

repercutindo em alterações significativas nas relações familiares. A repercussão desta 

patologia pode gerar danos graves, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento da 

população infantil (MONTE, 2000) 

Educar em saúde é o procedimento pelo qual o indivíduo é habilitado, harmonizando 

seu auto-conhecimento da realidade, para a identificação das forças que interagem em seu 

ambiente de vida, cultura e participação na busca conjunta de alternativas de transformação 

das suas condições de vida (SABOIA, 2005). 

É necessária, portanto, uma prática educativa em saúde que considere as necessidades 

reais das pessoas e populações, favorecendo a sua autonomia, liberdade e participação na 

prevenção, promoção e restabelecimento de sua qualidade de vida. O protagonismo e a 

responsabilização desses sujeitos pela vida compreendem a sua inserção sociopolítica e 

humanitária, numa relação ética consigo mesmo e com o outro. Este seria o papel 

fundamental da educação em saúde, articulando diferentes conhecimentos no contexto das 

políticas de saúde, sociais, econômicas e educacionais. 

Tradicionalmente, a educação em saúde tem sido uma ferramenta na qual predomina 

como saber dominante a responsabilização das pessoas pela diminuição dos agravos à saúde. 

A educação popular pode ser utilizada como instrumento auxiliar na inclusão de novas 

práticas por profissionais e serviços de saúde. É notório que, cada vez mais, se busque formas 

de atender às necessidades dos usuários frente ao acolhimento no atendimento, assim como 

redefinir o pensar e o fazer na prática educativa em saúde, em função da relevância assumida 

pelas experiências de promoção da saúde (SABOIA, 2005) 

Passa-se a criar formas inovadoras no processo de aprendizagem entre um número 

significativo de profissionais de saúde que, munindo-se de uma metodologia de ação 

pedagógica na relação de serviços de saúde/população, cujo objetivo fundamental é a 

colaboração no esforço das classes populares pela conquista dos seus direitos e enfrentamento 

de seus problemas de saúde. Essas práticas compreendem relações entre sujeitos sociais, 
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ocorrem em diferentes espaços, portam diferentes conhecimentos, e são práticas dialógicas, 

estratégicas, apresentando-se de maneira formal ou informal, sendo desenvolvidas em espaços 

públicos ou privados. A sua avaliação consiste em julgar se o esforço empreendido foi 

alcançado, como foi realizado e quais foram os beneficiados com tais ações (FROTA,2009). 

Recai sobre os profissionais de saúde a responsabilidade de ser instrumento de 

fortalecimento os pais cuidadores dos filhos, reforçando que a educação em saúde tem 

importância fundamental no desenvolvimento de informações e práticas educativas, que 

quando em respeito a cada cultura específica pode contribuir sobremaneira para transformar a 

realidade. 
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 3. METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de revisão integrativa da literatura, cuja finalidade é a de reunir e 

sistematizar resultados de pesquisas sobre um tema ou questão delimitada, de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado, permitindo incorporar evidências na prática clínica, fundamental e essencial a 

todos os profissionais, principalmente os da área de Enfermagem, pois, possibilita a tomada 

de decisões e a melhoria da prática com base em evidências (BRAGA, 2013).  

De acordo com Mendes e colaboradoras (2008), a revisão integrativa é um dos 

métodos de revisão de literatura utilizados na prática baseada em evidências (PBE) que tem 

como finalidade identificar, através de evidências em pesquisas, se um tratamento ou meio 

diagnóstico é efetivo, avaliando a qualidade dos estudos e mecanismos para a execução na 

assistência. Envolve a definição de um problema, a busca e a avaliação crítica das evidências 

disponíveis, a implementação das evidências na prática e a avaliação dos resultados obtidos. 

Assim, essa abordagem encoraja a assistência à saúde fundamentada em conhecimento 

científico, com resultados de qualidade e com custo baixo. As autoras afirmam que a revisão 

integrativa é relatada na literatura como método de pesquisa desde 1980. 

Ao optarmos por este método, pretendemos unir e resumir resultados de pesquisas 

sobre a desnutrição e estratégias de combate ao problema, de maneira sistemática e ordenada, 

contribuindo para o aprofundamento do conhecimento acerca deste tema. Os dados foram 

interpretados, sintetizados e conclusões foram formuladas originadas dos vários estudos 

incluídos na revisão integrativa (ARMSTRONG, 2001). 

O revisor avalia sistematicamente os critérios e métodos empregados no 

desenvolvimento dos vários estudos selecionados para determinar se são válidos 

metodologicamente. Esse processo resulta em uma redução do número de estudos incluídos 

na fase final da revisão (Mendes et al, 2008).  
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Para a construção desta metodologia, realizamos a pesquisa em seis etapas, de maneira 

ordenada, conforme propõem Mendes e colaboradoras (2008): 

Na primeira etapa foi definido o problema e formulada a questão de pesquisa. O 

objeto do estudo foram as ações de educação em saúde no combate à desnutrição, e a pergunta 

norteadora da presente revisão integrativa consistiu em: quais as ações de educação em saúde 

que apresentam efetividade no combate à desnutrição e sua prevenção. O objetivo é analisar a 

efetividade das ações de educação em saúde adotadas para o enfrentamento da desnutrição na 

rede de atenção básica em saúde, bem como por organizações não governamentais, com base 

em evidências o que direcionou o processo a uma análise das pesquisas; 

A segunda etapa está interligada à anterior, uma vez que a amplitude do assunto a ser 

estudado determina o procedimento de amostragem, ou seja, quanto mais amplo for o objetivo 

da revisão mais seletivo deverá ser o autor quanto à inclusão dos estudos que serão 

considerados. Neste momento se iniciou a busca nas bases de dados para identificação dos 

estudos que foram incluídos na revisão, utilizando-se os descritores desnutrição infantil e 

educação em saúde, utilizando o operador boleano “AND”. Delimitou-se como tempo de 

pesquisa um período de 13 anos, e as bases de dados consultadas foram: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Medline contidas na BVS - Biblioteca Virtual da Saúde. 

Como critérios de inclusão, foram selecionados estudos em português e inglês; para 

incluir estes artigos no estudo foram selecionados apenas os que estavam com textos 

completos e que abordem a temática em questão. Foi realizado recorte temporal para a leitura 

dos artigos publicados entre os anos 2000 e 2013. 

Para o critério de exclusão foi realizada uma breve leitura dos resumos e títulos dos 

respectivos artigos e textos selecionados e após o entendimento de todo o assunto, foram 

excluídos aqueles que não tratavam do assunto proposto.  

Foram encontrados 1127 artigos, e selecionados 25 artigos que atendiam aos critérios 

da pesquisa, pois os mesmos eram potenciais para a elaboração da mesma. De acordo com os 

critérios de exclusão, foram realizados os recortes temporais e leitura dos títulos e resumos 

dos artigos. Estes foram colocados em um quadro elaborado pela autora, e posteriormente 

discutidos em quatro categorias: 1) avaliação do status nutricional e estratégias para o 

controle da desnutrição; 2) prevalência e distribuição social da desnutrição no Brasil; 3) 

programas de ação e estratégias associadas ao combate à desnutrição e 4) aspectos da 

subjetividade humana que interferem no status nutricional das crianças.  
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A pesquisa foi realizada ao longo dos anos de 2013 e 2014, nas bases de dados 

contidas na BVS - Biblioteca Virtual da Saúde: LILACS e MEDLINE, sendo encontrados 409 

artigos, e da ScIELO, com 718 artigos relacionados à temática, sem o filtro do período de 

publicação.  

O recorte temporal do estudo abrangeu o período de 2000 a 2013; assim, dos 409 

artigos encontrados na BVS, restaram apenas 234. Após a continuidade da análise aos artigos, 

foram excluídos estudos que não estavam nas bases de dados MEDLINE e LLACS, e também 

foram excluídos artigos que não eram completos, restando apenas 62.  

Destes 62 artigos foram excluídos 45 artigos após leitura de títulos e resumos, pois os 

mesmos não atendiam aos objetivos desta pesquisa. Assim de todos os artigos selecionados 

previamente na BVS, apenas 17 artigos se tratavam do proposto a ser estudado e destes, 10 

eram da LILACS e 7 da MEDLINE.  

A busca ocorreu também na base de dados SciELO, onde foram usados os mesmos 

descritores já mencionados anteriormente. Nesta base de dados foram encontrados apenas 10 

artigos. Quando o operador boleano utilizado foi o “AND NOT”, foram encontrados 12 

artigos, selecionando-se 8, pois quatro estavam abaixo do recorte temporal proposto. Quando 

usado o boleano “AND” não houve resultados; ao utilizar o operador “OR”, foram 

encontrados 706 artigos, sendo selecionados 14, porque dentre estes, dez não tinham seu texto 

completo e quatro não estavam dentro do recorte temporal. Apenas 1 estava dentro do 

interesse deste estudo, entretanto foi excluído por estar  fora do recorte temporal estabelecido. 

Logo, foram utilizados 08 artigos desta base de dados. 

A figura a seguir demonstra a distribuição dos artigos selecionados de acordo com a 

base de dados, sendo 7 artigos encontrados na MEDLINE, 10 na LILACS e 08 na SciELO, 

correspondendo respectivamente  a 28%,  40%, 32% das publicações utilizadas. 
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LILACS
234

Medline
175

SCIELO

718

Leituras de títulos 

Exclusão inicial

37
Exclusão inicial

25
Exclusão inicial

26

Leituras dos resumos

Seleção inicial
30

Seleção inicial
15

Seleção inicial
14

Leituras na integra 

Artigos selecionados
10

Artigos selecionados
7

Artigos selecionados
8  

 

 

A terceira etapa consistiu na definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados. As evidências dos estudos foram avaliadas a fim de determinar a confiança no 

uso de seus resultados e fortalecer as conclusões que geraram o estado do conhecimento atual 

sobre as ações de combate à desnutrição. No total foram trabalhados 25 artigos nesta revisão. 

As pesquisas selecionadas foram analisadas e organizadas em uma tabela contendo o ano de 

publicação, autor e titulação; tipo de publicação, métodos e técnicas usadas; essência do 

conteúdo e produção do conhecimento; bases de dados; e recomendações dos autores. 

Número de Publicações por Ano 

2002 - 1 
2006 - 1 
2007 - 3 
2008 - 5 
2009 - 4 
2010 - 2 
2011 - 6 
2012 - 1 
2013 - 2 
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Na quarta etapa, após a seleção destes artigos, foi realizada uma leitura analítica de 

cada estudo, com preenchimento de uma tabela de coleta de dados, que contém: Ano, Autor, 

Titulação, Nome da Revista/Livro, Base de dados. A essência do conteúdo foi delimitada para 

a construção de categorias temáticas. Esta fase é equivalente à análise dos dados de uma 

pesquisa, onde os estudos selecionados foram detalhadamente analisados para verificação da 

adesão aos objetivos da pesquisa. Nesta fase procuramos explicações para os resultados 

diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos, e ainda buscamos dados que pudessem 

direcionar as ações educativas em saúde com resultados efetivos no problema da desnutrição, 

que possam gerar mudanças nas recomendações para a prática, além de identificar quais 

pesquisas futuras serão necessárias para a resolução do problema; 

Na quinta etapa foram discutidos os principais resultados das pesquisas, através de 

uma avaliação crítica dos estudos incluídos, comparando-os com os conhecimentos teóricos, 

identificando conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. A identificação de 

lacunas permitiu ao revisor apontar sugestões pertinentes para futuras pesquisas direcionadas 

para a melhoria da assistência à saúde; 

A sexta etapa constou da síntese dos conhecimentos e elaboração da discussão da 

revisão, com as conclusões da pesquisa. 

A realização de um estudo desta natureza traz contribuições científicas para os 

profissionais se aperfeiçoarem, a partir de uma única fonte tratando de diversos artigos sobre 

uma mesma temática. 

A este respeito, Minayo (2010) afirma que, na sociedade ocidental, a ciência é a forma 

hegemônica de construção de conhecimento, embora seja considerada por muitos críticos 

como um novo mito da atualidade por causa de sua pretensão de ser o único motor e critério 

de verdade.  
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3.1 QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO DOS ARTIGOS 
 
Quadro 1: Artigos utilizados no estudo. 

Ano/Autor/ 
Titulação/ 

Título/Nome da 
Revista 

Tipo de 
Publicação e 
abordagem 
metodológica 

Essência do 
Conteúdo / 
Produção do 
Conhecimento 

Base de 
Dados 

Recomendações 
do(s) autor(es) 

 
 
-2009,  
 
-Patricia Gomes 
Pimentel, Rosely Sich
ieri e Rosana Costa 
Salles.  
 
-Insegurança 
alimentar, condições 
socioeconômicas e 
indicadores 
antropométricos em 
crianças da Região 
Metropolitana do Rio 
de Janeiro/Brasil.  
 
-Revista. Brasileira de 
Estudos de 
População. 
 
 

 
 
Estudo 
transversal de 
base 
populacional 

 
 
O estudo foi 
realizado com 
o objetivo de 
avaliar a 
associação de 
Insegurança 
Alimentar e 
indicadores 
antropométrico
s de crianças 
menores de 30 
meses em 
Campos 
Elíseos/Duque 
de Caxias, Rio 
de Janeiro.  

 
 
SCIELO 

 
 
A importância da 
adoção de 
políticas públicas 
com o objetivo de 
minimizar as 
diferenças sociais, 
bem como a 
situação de 
Insegurança 
Alimentar e fome 
na população 
estudada. 

 
-2013,  
 
-Deysianne Costa 
das Chagas, Antônio 
Augusto Moura 
da Silva, Rosangela 
Fernandes 
Lucena Batista, 
Vanda Maria 
Ferreira Simões, Zeni 
Carvalho Lamy, 
Liberata 
Campos Coimbra, 
Maria Teresa Seabra 
Soares de Britto 
e Alves.  
 

 
Amostragem 
por 
conglomerados
 com aplicação 
de entrevistas 

 
 Foram 
aplicados 
questionários 
padronizados 
para as mães 
ou 
responsáveis 
pelas crianças 
e aferidos peso 
e estatura, para 
classificação 
da desnutrição 
e para a 
classificação 
do excesso de 
peso. 

 
SCIELO 

 
Monitorar o 
estado nutricional 
infantil e ser 
desenvolvidas 
políticas públicas 
para educação 
nutricional que 
abordem estes 
distúrbios 
nutricionais que 
sejam voltadas 
tanto para 
famílias de baixa 
renda quanto para 
as de renda mais 
alta. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PIMENTEL,+PATRICIA+GOMES�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SICHIERI,+ROSELY�
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-Prevalência e fatores 
associados à 
desnutrição e ao 
excesso de peso em 
menores de cinco 
anos nos seis maiores 
municípios do 
Maranhão.  
 
-Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2002, 

- Inês Rugani Ribeiro 
de Castro. 

- Avaliação do 
impacto do programa 
“Leite é Saúde” na 
recuperação de 
crianças desnutridas 
no Município do Rio  
de Janeiro.  

-Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 

 

 

 

 

 

 
Pesquisa 
Exploratória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Avaliação do 
impacto do 
Programa 
“Leite é 
Saúde” na 
recuperação de 
crianças 
desnutridas no 
Município do 
Rio de Janeiro. 

 
SCIELO 

 
A construção do 
conhecimento do 
campo de 
avaliação de 
políticas públicas, 
especialmente em 
relação as ações 
de suplementação 
alimentar. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&lng=en&nrm=iso�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&lng=en&nrm=iso�
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-2012,  

-Maercio Mota de 
Souza, Dixis Figueroa 
Pedraza,Tarciana 
Nobre de Menezes.  

-Estado nutricional de 
crianças assistidas em 
creches e situação de 
(in)segurança 
alimentar de suas 
famílias.  

-Revista Ciência e 
Saúde Coletiva. 

 

 

 
Estudo 
transversal 
inserido na 
Pesquisa 

 
 Examinar 
fatores 
associados a 
excesso de 
peso, déficit de 
estatura e 
déficit de peso 
em crianças 
assistidas em 
creches 
estaduais de 
João Pessoa e 
descrever a 
situação de 
(in)segurança 
alimentar das 
suas famílias.  
 

 
SCIELO 

 
Melhorar a 
qualidade dos 
cuidados 
oferecidos, a fim 
de tornar as 
creches um 
eficiente e efetivo 
aparelho na 
prevenção de 
distúrbios 
nutricionais.  

 

-2011, 

- Gimol Benzaquen 
Perosa, Maria 
Antonieta de Barros 
Leite Carvalhaes, 
Maria Helena 
D’Aquino Benício, 
Flávia Cristina Pereira 
Silveira.  

-Estratégias 
Alimentares de Mães 
de Crianças 
Desnutridas e 
Eutróficas: estudo 
qualitativo mediante 
observação gravada 
em vídeo.  

-Revista Ciência e 
Saúde Coletiva. 

 

 
Estudo 
observacional, 
descritivo, com 
análise 
qualitativa 

 
 Identificar e 
comparar as 
estratégias 
maternas para 
a alimentação 
de filhos e as 
características 
da alimentação 
das mães com 
crianças 
desnutridas e 
eutróficas. 

 
SCIELO 

 
Identificar como 
se inicia e como a 
mãe lida 
inicialmente com 
a inapetência; 
implementação de 
intervenções da 
qualidade das 
relações mãe/filho  
e ações educativas 
que permitam a 
mãe se habilitar 
para atuar frente a 
criança 
inapetente.  
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-2011,  

-Carmen Nudelmann, 
Ricardo Halpernn.  

-O papel dos eventos 
de vida em mães de 
crianças 
desnutridas: o outro 
lado da desnutrição.  

-Revista Ciência e 
Saúde Coletiva. 

 

 

 
 Estudo 
transversal de 
base 
populacional. 

 
 Descrever a 
história de vida 
de mães de 
crianças 
desnutridas e 
as possíveis 
relações com 
fatores 
sociodemográf
icos e 
psicossociais.  
 

 
SCIELO 

 
 A identificação de 
situações ligadas 
à história de vida 
das mães pode 
auxiliar de forma 
decisiva aquelas 
crianças com 
risco nutricional. 

 

-2007, 

-Paola Gondim 
Calvasina; Marilyn K. 
Nation; Maria Salete 
Bessa Jorge; Helena 
Alves de Carvalho 
Sampaio.  

-"Fraqueza de 
nascença": sentidos e 
significados culturais 
de impressões 
maternas na saúde 
infantil no Nordeste 
brasileiro.  

-Caderno de Saúde 
Pública. 

 

 

 

 

 
Metodologia 
qualitativa, 
fundamentada 
na 
antropologia 
interpretativa.  

 
As 
experiências 
vivenciadas 
por 27 
mulheres 
pobres e suas 
repercussões 
na desnutrição 
dos filhos 
atendidos num 
Centro de 
Desnutrição 
Infantil em 
Fortaleza, 
Nordeste 
brasileiro.  

 
SCIELO 

   
Que os médicos 
possam aprender 
novos valores e 
desenvolver 
outras percepções 
de saúde-doença. 
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-2006,  

-Maria Antonieta de 
Barros Leite 
Carvalhaes; Maria 
Helena D'Aquino 
Benício.  

-Malnutrition in the 
second year of life 
and psychosocial 
care: a case-control 
study in an urban area 
of Southeast Brazil.  

-Caderno de Saúde 
Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudo caso-
controle. 
 

 
A importância 
da qualidade 
do cuidado 
infantil 
como 
determinante 
do estado 
nutricional.    

 
SCIELO 

 
Desenvolver 
critérios mais 
específicos para 
diagnosticar a 
desnutrição.  E 
confirmar a 
relação entre 
qualidade 
psicossocial e o 
status nutricional 
infantil das 
crianças de 
famílias de baixa 
renda. 
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-2011,  
 
-Magdalena 
Johansson; John 
Nyirenda; Annakarin 
Johansson; Birgitta 
Lorefält.  
 
-Perceptions of 
Malawian nurses 
about nursing 
interventions for 
malnourished children 
and their parents.  
 
-Journal Popular 
Health Nutricion 
 

 

 

 

 

 
Pesquisa 
qualitativa 

  
Descrever as 
percepções das 
enfermeiras da 
Malásia sobre 
intervenções 
de 
Enfermagem a 
crianças 
desnutridas e 
seus pais. 
 

 
MEDLINE 

 
As enfermeiras 
descreverem 
como diferentes 
métodos e guias 
junto a outros 
profissionais 
podem cooperar 
no tratamento e na 
prevenção da 
desnutrição. 
  

-2011,  
 
-Abubakar A; 
Holding P; 
Mwangome M; 
Maitland K.  
 
-Maternal perceptions 
of factors contributing 
to severe under-
nutrition among 
children in a rural 
African setting.  
 
-Rural Remote Health 
 
 
 
 
 
 

Group 
Discussions 
(FGDs)- 
Discussão em 
grupo. 

Este estudo 
fala das 
percepções 
maternas de 
quais são os 
fatores que 
contribuem 
para a 
desnutrição 
severa das 
crianças da 
área rural do 
Quênia para 
identificar 
intervenções 
apropriadas. 
 

MEDLINE A aproximação 
multidisciplinar 
endereçada ao 
combate de 
desnutrição 
severa. 
Intervenções que 
aliviassem a 
pobreza, 
estratégias de 
educação em 
saúde. 
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-2011,  

-Kristen M. Hurley e 
Maureen M. Black.  

-Introduction to a 
Supplement on 
Responsive Feeding: 
Promoting Healthy 
Growth and 
Development for 
Infants and Toddlers.  

-Health Sciences 

 

 

 

 

 
Revisão de 
Literatura.  

 
Examinar a 
associação 
entre a prática 
de alimentação 
realizada pelos 
pais e o 
crescimento 
infantil pela 
perspectiva 
global. 

 
MEDLINE 

 
Programação de 
políticas que 
implicam na 
alimentação das 
crianças 
desnutridas.  

 

-2009,  

-Mirna Albuquerque 
Frota, Mariana 
Cavalcante Martins, 
Conceição de Maria 
de Albuquerque.  

-Aspectos culturais no 
cuidado familiar à 
criança com 
desnutrição.  

-Revista Health 
Sciences 

 

 

 

 

 
Pesquisa-ação 

 
Objetivou-se 
identificar o 
fator cultural 
que interfere 
no cuidado do 
filho 
desnutrido e 
propor ações 
de Educação 
Popular em 
Saúde na 
assistência à 
criança 
desnutrida.  

 
LILACS 

 
A necessidade de 
implantação de 
ações eficazes que 
contemplem o 
empenho dos 
profissionais, 
levando em 
consideração a 
interação dos 
fatores  
físicos, 
emocionais, 
sociais e as 
diversidades 
culturais das 
famílias. 
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-2007, 
 
- Mirna Albuquerque 
Frota; Conceição de 
Maria de 
Albuquerque; Andrea 
Gomes Linar..  
 
-Educação popular em 
saúde no cuidado à 
criança desnutrida.  
 
-Revista Texto e 
Contexto. 

 
Pesquisa-ação 

 
Identificar a 
percepção dos 
pais acerca das 
oficinas de 
educação e 
saúde e propor 
ações de 
educação 
popular em 
saúde na 
assistência à 
criança 
desnutrida. 

 
LILACS 

 
A viabilização da 
educação popular 
em saúde na 
construção de 
alternativas aos 
desafios que a 
saúde coletiva 
vem enfrentando, 
promovendo, 
desta forma, 
mudanças e 
constituindo 
novos sujeitos e 
práticas 
comprometidas 
com o 
rompimento das 
barreiras sociais, 
econômicas e 
políticas, bem 
como com o 
desenvolvimento 
da cidadania. 
 

 
-2011, 
 
- Rachel Bezner 
Kerra1 , Peter R 
Bertia Lizzie Shumba. 
-Effects of a 
participatory 
agriculture and 
nutrition education 
project on child 
growth in northern 
Malawi.  
 
-Revista Public 
Health Nutrition 
 
 

Método quasi-
experimental  

Investigar o 
quanto a 
comunidade 
está envolvida 
na agricultura 
e na nutrição 
das crianças e 
saber se a 
população sabe 
quais são os 
problemas no 
desenvolvimen
to e 
crescimento 
delas. 
 
 
 
  

MEDLINE Explicar para os 
grupos de 
camadas mais 
baixas como fazer 
o uso de 
alimentos que 
ajudam as 
crianças na 
desnutrição. 
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-2008,  
-Theodore D. Wachs 
Models. 
-Multiple influences 
on children's 
nutritional 
deficiencies: A 
systems perspective.  
-Revista Physiology 
and Behavior. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Revisão 
Integrativa 

 
Questiona se a 
deficiência 
nutricional é 
ligada a 
escassez de 
alimentos ou a 
falta de 
recursos 
econômicos ou 
se são os dois. 

 
MEDLINE 

 
Explicitar para as 

populações de 
baixa renda quais 

são os fatores 
predisponentes da 

desnutrição e o 
que deve ser feito 

para que haja a 
diminuição deste 

quadro. 

 

-2008, 

- Mirna Albuquerque 
Frota; Rosalba Maria 
Viana de Sousa; 
Maria 
GrasielaTeixeira 
Barroso, 

-Crenças e valores 
culturais da família da 
criança desnutrida.  

-Revista Acta Paulista 
de Enfermagem.  

 

 

 

 

 

  
Dinâmicas de 
Grupo  
 

  
Identificar e 
analisar o 
significado da 
participação 
das mães ao 
cuidar de seus 
filhos. 
 

 
LILACS 

  
Fazer educação 
em saúde para as 
famílias das 
crianças 
desnutridas como 
mudar alguns 
hábitos e 
comportamentos, 
usando uma visão 
holística.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938407004593�
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-2008,  

-Maria Helena 
D'Aquino Benício, 
Ana Paula 
Bortoletto Martins, 
Sonia 
Isoyama Venancio, 
Aluísio Jardim 
Dornellas de Barros.  

-Estimativas da 
prevalência de 
desnutrição infantil 
nos municípios 
brasileiros.  

-Revista de Saúde     
Pública. 

 

 
Amostragem 
probabilística. 

 
Estimar a 
prevalência da 
desnutrição 
infantil para os 
municípios 
brasileiros. 

 
LILACS 

 
Ampliação do 
acesso de mães e 
crianças à 
assistência à 
saúde 

 

-2008,  

-Ana Lucia Lovadino 
de Lima; Ana 
Carolina 
Feldenheimer da 
Silva; Silvia Cristina 
Konno; Wolney 
Lisboa Conde; Maria 
Helena D'Aquino 
Benicio; Carlos 
Augusto Monteiro.  

-Causas do declínio 
acelerado da 
desnutrição infantil no 
Nordeste do Brasil 
(1986-1996-2006).  

-Rev. Saúde Pública 

 

. 

 
Amostragem 
probabilística 

 
Escrever a 
variação 
temporal na 
prevalência de 
desnutrição 
infantil na 
região 
Nordeste do 
Brasil, em dois 
períodos 
sucessivos, 
identificando 
os principais 
fatores 
responsáveis 
pela evolução 
observada em 
cada período. 
  

 
LILACS 

 
Aumentar o poder 
aquisitivo dos 
mais pobres e 
assegurar 
investimentos 
públicos para 
completar a 
universalização 
do acesso a 
serviços 
essenciais de 
educação, saúde e 
saneamento. 



40 
 

 

-2010, 

-Ana Paula Branco do 
Nascimento; Maurício 
Lamano Ferreira; 
Silvia Maria Guerra 
Molina..  

-Avaliação 
antropométrica de 
pré-escolares em 
Piracicaba, SP: da 
desnutrição para a 
obesidade.  

-Conscientiae Saúde. 

 

 

 

 

 
Pesquisa 
Experimental 

 
Avaliar o 
estado 
Nutricional de 
3996 crianças 
matriculadas 
em escolas de 
educação 
infantil, no 
município de 
Piracicaba, SP. 

 
LILACS 

 
Estratégias de 
Intervenção 
devem ser 
implantadas nas 
escolas 
municipais, para 
que estas ensinem 
as crianças sobre 
como deve ser a 
alimentação delas. 

 
-2009, 
 
- Mayara Poliane 
Pires Cagliari; 
Adriana de Azevedo 
Paiva; Daiane de 
Queiroz; Emmanuele 
de Souza Araujo.  
 
-Consumo alimentar, 
antropometria e 
morbidade em pré-
escolares de creches 
públicas de Campina 
Grande, Paraíba.  
 
-Nutrire Revista da 
Sociedade Brasileira 
de Alimentação e 
Nutrição. 

 
Estudo 
Transversal 

 
O estudo 
avaliou a 
frequência do 
consumo  de 
alimentos, a 
antropometria 
e a associação  
destes com a 
ocorrência de 
morbidade 
referida  
nos três meses 
pregressos em 
112 crianças 
de  duas 
creches 
públicas de 
Campina 
Grande/ 
PB.  

 
LILACS 

 
A importância de 
programas de 
educação e  
Saúde 
direcionados às 
famílias com 
crianças menores 
de 5 anos de 
idade, por ser esta 
a  
faixa etária na 
qual as práticas de 
alimentação são 
inicialmente 
estabelecidas, 
repercutindo  
diretamente nas 
condições de 
saúde tanto na 
infância como na 
idade adulta.  
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-2007, 

- Carlos Augusto 
Monteiro; Maria 
Helena D'Aquino 
Benicio; Silvia 
Cristina Konno; Ana 
Carolina 
Feldenheimer da 
Silva; Ana Lucia 
Lovadino de Lima; 
Wolney Lisboa 
Conde.  

-Causas do declínio 
da desnutrição infantil 
no Brasil, 1996-2007.  

-Rev. Saúde Pública  

 

 

 

 
Amostras 
probabilísticas 

 
Estabelecer a 
evolução da 
prevalência de 
desnutrição na 
população 
brasileira de 
crianças 
menores de 
cinco anos de 
idade entre 
1996 e 2007 e 
identificar os 
principais 
fatores 
responsáveis 
por essa 
evolução.  

 
LILACS 

 
Manutenção de 
políticas 
econômicas e 
sociais que têm 
favorecido o 
aumento do poder 
aquisitivo dos 
mais pobres e de 
investimentos 
públicos que 
permitam 
completar a 
universalização 
do acesso da 
população 
brasileira aos 
serviços 
essenciais de 
educação, saúde e 
saneamento. 
 
 

 
-2010, 
 
- Miguel Ángel Luque 
Fernández,  Pascale 
Delchevalerie, Michel 
van Herp,.  
 
-Accuracy of MUAC 
in the Detection of 
Severe Wasting With 
the New WHO 
Growth Standards.  
- Revista Pediatrics 

 

 

 

 

 
Estudo 
descritivo de 
corte 
transversal. 

 
Estimar o uso 
da 
circunferência 
do braço para 
diagnosticar 
desnutrição 
severa pela 
OMS. 

 
MEDLINE 

 
Usar este método 
para que reduza o 
falso positivo para 
desnutrição 
infantil. 
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-2009,  

-Carmen Nudelmann; 
Ricardo Halpern. 

- O papel dos eventos 
de vida em mães de 
crianças desnutridas: 
o outro lado da 
desnutrição. 

- Revista Ciências 
Saúde coletiva 

 

 
Estudo 
transversal 

 
Descrever a 
história de vida 
de mães de 
crianças 
desnutridas e 
as possíveis 
relações com 
fatores 
sociodemográf
icos e 
psicossociais. 

 
MEDLINE 

 
A identificação de 
situações ligadas 
à história de vida 
das mães pode 
auxiliar de forma 
decisiva aquelas 
crianças com 
risco nutricional.  
 

 

-2013, 

- Carlos Augusto 
Monteiro; Maria 
Helena D'Aquino 
Benicio; Wolney 
Lisboa Conde; Silvia 
Cristina Konno; Ana 
Lucia Lovadino de 
Lima; Aluísio Jardim 
Dornellas de Barros; 
Cesar Gomes Victora.  

-Desigualdades 
socioeconômicas na 
baixa estatura infantil: 
a experiência 
brasileira, 1974-2007.  

-Revista de Saúde 
Pública 

  

 
Amostras 
probabilísticas 

  
Avaliar 
tendências da 
prevalência e 
da distribuição 
social da baixa 
estatura 
infantil no 
Brasil para 
calcular o 
efeito da renda 
e de políticas 
de 
redistribuição 
de serviços 
básicos 
implementadas 
recentemente 
no país. 

 
LILACS 

 
Promover a 
redistribuição de 
renda e o acesso 
universal a 
educação, saúde, 
fornecimento de 
água e serviços de 
saneamento 
podem ter sobre a 
desnutrição 
infantil.  
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-2008  
-Adriano Cattaneo, 
Arnold Timmer, 
Tamara Bomestar1, 
Jenny Bua1, Sanjiv 
Kumar, and Giorgio 
Tamburlin. 
- Child nutrition in 
countries of the 
Commonwealth of 
Independent States: 
time to redirect 
strategies?  
-Public Health 
Nutrition 

 

 
 
Estudo 
transversal 

 
 
Avaliar o 
status 
nutricional de 
crianças 
menores de 5 
anos de idade e 
a discussão de 
possíveis 
estratégias 
para 
desenvolvimen
to. 
 

 
 
LILACS 

 
 
Avisos precisam 
ser construídos 
nas comunidades, 
de forma que eles 
compreendam a 
importância da 
alimentação, 
desde o 
nascimento do 
bebê, até seu 
crescimento e 
desenvolvimento. 

Fonte: O PRÓPRIO AUTOR, 2014 . 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a leitura minuciosa dos artigos selecionados, foi possível separar as categorias 

temáticas para responder aos objetivos desse estudo que foram: avaliação do status nutricional 

e estratégias para o controle da desnutrição; Prevalência e distribuição social da desnutrição 

no Brasil; Programas de ação e estratégias associadas ao combate à desnutrição. E a outra 

categoria que emergiu: Aspectos da subjetividade humana que interferem no status nutricional 

das crianças citam o objetivo buscado.  

Fome e pobreza são problemas de natureza, dimensão e tendências muito diferentes e 

delimitadas. Podemos dizer que pobreza corresponde à condição de não satisfação de 

necessidades humanas elementares como comida, abrigo, vestuário, educação, assistência à 

saúde, entre outras. Levando em conta a renda das famílias e uma linha de pobreza baseada no 

custo estimado para aquisição das necessidades básicas. Contabilizam-se como pobres as 

famílias cuja renda seja inferior à linha da pobreza. Quando a linha da pobreza se baseia 

apenas no custo da alimentação, fala-se em pobreza extrema, indigência ou mesmo em 

insegurança alimentar. (MONTEIRO, 2003) Os fatores descritos aqui, são os que mais foram 

observados na análise de artigos, eles demonstram que em conjunto são alguns dos grandes 

vilões da desnutrição infantil. 

 Além destes, foram encontrados muitos outros fatores, que podem ser incluídos: falta 

de conhecimento da necessidade de saneamento básico, ausência de ações básicas para a 

promoção da saúde, pouco acesso às ações educativas em saúde promovidas pelos 

governantes,  

Ao analisar diversos estudos, nota-se que o tempo de escolaridade dos responsáveis 

pela criança está relacionado diretamente à desnutrição. Sendo encontrada baixa escolaridade 

dos pais (principalmente a das mães), junto a isto, encontramos também crianças vivendo em 

moradias inadequadas e/ou com outros menores de 5 anos apresentaram maiores prevalências 

de desnutrição. O número total de pessoas por dormitório, por outro lado, esteve associado 
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apenas com a altura/idade, ausência de água encanada na casa; idade materna, ordem de 

nascimento e intervalo interpartal. 

 Sobre o déficit nutricional, os resultados mostraram claramente que o efeito das 

condições ambientais moradia e bairro estão interligados. Estas condições, aparentemente 

homogêneas na pobreza, poderiam influenciar os padrões de morbidade, principalmente 

através de infecções. 

Educação em Saúde possui vários os fatores que dificultam o acesso das comunidades, 

sendo os principais: falta de conhecimento da necessidade de saneamento básico, ausência de 

ações básicas para a promoção da saúde, pouco acesso às ações educativas em saúde 

promovidas pelas prefeituras e o terceiro setor.  

4.1 Avaliação do status nutricional e estratégias para o controle da desnutrição:  

Foram selecionados 10 artigos que avaliaram: indicadores antropométricos - 

peso/altura, circunferência de braço; estratégias que foram utilizadas em ações contra a 

desnutrição. Que serão discutidos a seguir. 

Pimentel et al (2009) desenvolveram estudo realizado com o objetivo de avaliar a 

associação de insegurança alimentar (IA) e indicadores antropométricos de crianças menores 

de 30 meses. Foram estudados indicadores socioeconômicos e utilizados indicadores 

antropométricos - peso-idade, estatura-idade, peso-estatura - para avaliar o estado nutricional. 

Na análise, a ausência de saneamento básico e o baixo nível socioeconômico associaram-se a 

IA moderada e grave, enquanto a presença de aglomerado familiar relacionou-se com IA 

grave. Este estudo conclui que insegurança alimentar estimada pela Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (Ebia) associou-se tanto aos fatores socioeconômicos como à 

desnutrição infantil. Os resultados sugerem a importância da adoção de políticas públicas com 

o objetivo de minimizar as diferenças sociais, bem como a situação de IA e fome na 

população estudada. 

Para saber a quantidade de crianças com algum problema de nutrição, no estado do 

Maranhão, seis municípios com mais de cem mil habitantes foram avaliados por Chagas et al 

(2013). Foi encontrado no índice peso/idade a prevalência de desnutrição de 4,5%, pelo índice 

estatura para idade 8,5% estavam com desnutrição pregressa e pelo índice peso/estatura 3,9% 

encontravam-se com desnutrição atual, enquanto 6,7% apresentavam excesso de peso. 

Crianças de famílias chefiadas por mulheres apresentaram menores prevalências de 
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desnutrição. Neste estudo não foi detectada desigualdade social em relação à desnutrição em 

crianças menores de cinco anos, sugerindo evolução favorável no sentido de maior equidade. 

Souza et al (2012) examinou fatores associados a excesso de peso, déficit de estatura e 

déficit de peso em crianças assistidas em creches estaduais de João Pessoa e descreveu a 

situação de (in)segurança alimentar das suas famílias. Foram estudadas variáveis 

socioeconômicas, maternas e das crianças. As proporções de déficit de estatura, déficit de 

peso e excesso de peso foram 7,6%, 1,6% e 6,4%, respectivamente. Com relação ao baixo 

peso, o fator associado foi idade materna inferior a 20 anos. Em 59,6% das famílias, 

observou-se situação de insegurança alimentar e nutricional, sendo mais frequente a forma 

leve.  Os achados encontrados no estudo mostram prioridades que devem ser consideradas nas 

políticas públicas atuais. 

Identificar e medir a presença de associação entre cuidado psicossocial e desnutrição 

no estudo mostrou que a desnutrição infantil, que afeta crianças com idades entre 12 e 23 

meses, mediante análise do cuidado materno em associação a renda per capita, possuí 

associação entre cuidado psicossocial e desnutrição. Para as crianças com nível mais baixo de 

renda, pior cuidado psicossocial dobra o risco de desnutrição em relação àquele associado 

apenas à baixa renda (CARVALHAES, 2006). 

Hurley (2011) acentua que a epidemiologia da desnutrição mostra a importância da 

incorporação das práticas alimentares saudáveis a serem realizadas pelos pais, recomendadas 

desde cedo na vida das crianças. Em países pouco desenvolvidos e em desenvolvimento, logo 

após o nascimento da criança, fatores mais comuns que levam a deficiência energético-

calórica são: fome, pobreza, pouca educação (poucas escolas), pouco atendimento em saúde, 

entre inúmeros fatores. O que nos leva a crer que recomendações contra a desnutrição devem 

ser tomadas desde cedo. Políticas de prevenção contra a desnutrição devem ser adotadas 

visando à educação sobre a importância da alimentação para os pais.  

Bezner (2011) investigou crianças que viviam em lares nos quais os pais eram 

envolvidos com a participação em ações relacionadas à agricultura e à nutrição, e seus 

achados indicam que estas obtiveram um crescimento mais elevado, se comparado a crianças 

que não tiveram os mesmos componentes. O que foi provado foi que através de intervenções 

da agricultura, ocorreu um efeito significativo na melhora do desenvolvimento infantil.  
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Os múltiplos fatores determinantes de desnutrição infantil e da obesidade estão 

ligados, formando um sistema de influências. A importância de uma ação efetiva que fale 

sobre nutrição para os pais deve possuir recursos para que haja educação em saúde 

nutricional, já que a maioria, por ter baixa escolaridade, não reconhece o que a insuficiência 

de nutrientes pode acarretar para os seus filhos (MODELS, 2008). 

Segundo Nascimento e colaboradores (2010), a situação nutricional das crianças é 

essencial para aferir a evolução das condições de saúde e de vida da população de um país, 

uma vez que pode causar a obesidade e a desnutrição infantil, capazes de se perpetuar até a 

fase adulta. As instituições educacionais exercem um papel de extrema importância tanto na 

formação de hábitos alimentares, como também por meio de medidas de intervenções. A 

escola é um ambiente que proporciona a oportunidade de monitorar as crianças com baixo 

peso e as com excesso de peso. O que nos aponta para a necessidade de implementação de 

programas de intervenção nas escolas públicas. 

Ao avaliar a frequência do consumo de alimentos, a antropometria e a associação 

destes com a ocorrência de morbidade, Cagliari e colaboradores (2009) destacaram que os 

alimentos mais popularmente consumidos são: arroz, feijão, açúcar, pães, biscoito sem 

recheio, margarina e óleo, estão associados a doenças como diarreia e infecção respiratória; e 

os menos consumidos são peixe, fígado, batata cozida, abóbora/jerimum e sopas que, quando 

consumidos por crianças, mostram que tem os efeitos inversos dos problemas de saúde 

citados. O que reforça a importância de programas de educação e saúde direcionados às 

famílias com crianças menores de 5 anos de idade, por ser esta a faixa etária na qual as 

práticas de alimentação são inicialmente estabelecidas, repercutindo nas condições de saúde 

tanto na infância como na idade adulta. 

Fernandes et al (2010) realizaram estudo comparativo para estimar a precisão do uso 

da medição da circunferência do braço (CB) para diagnosticar desnutrição severa, 

comparando o novo protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS) com aquele utilizado 

pelo Nacional Center for Health Statistics (NHCS) dos Estados Unidos; e analisaram a idade, 

independente do valor limite de CB das duas curvas. Comprovou-se que há diferença 

significativa entre os limites de valores do protocolo da OMS em relação aos valores da BC 

estipulados pelos níveis da NCHS, confirmando a necessidade de mudança do nível de 

medição da CB, de <110 mm para <115 mm. Isso prova que 5 mm produz uma mudança na 

sensibilidade (de 16% para 25%) com pequena perda na especificidade, comprovando a 
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probabilidade de diagnostico de desnutrição severa, e com isso, reduzindo o resultado falso 

negativo em 12%.   

 

4.2 Prevalência e distribuição social da desnutrição no Brasil 

Foram selecionados 04 artigos que avaliaram as variáveis socioeconômicas: renda per 

capta; saneamento básico/ água encanada; tipos de moradia. E eles foram relacionados a 

desnutrição e serão descritos mais adiante. 

O objetivo de Perosa et al (2008) foi estimar a prevalência de desnutrição de todos os 

municípios brasileiros. Separou as crianças em nível individual (sexo e idade); nível 

domiciliar (variações socioeconômicas, água encanada em casa, se área urbana ou rural); 

nível municipal (localização municipal e cobertura da estratégia de saúde da família). O 

resultado encontrado foi a detecção estatística de uma significante chance de desnutrição em 

crianças do sexo masculino, que vivem em habitações com dois ou mais moradores por 

cômodo, nos domicílios com três ou mais filhos menores de cinco anos, aqueles sem acesso a 

água corrente ou localização no Norte do país. O que demonstrou uma associação negativa 

entre a baixa cobertura do Programa de Saúde da Família e uma maior chance de desnutrição. 

Concluiu-se que a desnutrição infantil é um problema de Saúde Pública, onde a cobertura do 

Programa de Saúde da Família é menor.  

De acordo com Lima e colaboradores (2008) a identificação dos fatores responsáveis 

pela variação na prevalência da desnutrição levou em conta mudanças na frequência de cinco 

determinantes potenciais do estado nutricional, modelagens estatísticas da associação 

independente entre determinante e risco de desnutrição no início de cada período e cálculo de 

frações atribuíveis. Melhorias na escolaridade materna e na disponibilidade de serviços de 

saneamento foram particularmente importantes para o declínio da desnutrição no primeiro 

período, enquanto no segundo período foi decisivo o aumento do poder aquisitivo das famílias 

mais pobres e, novamente, a melhoria da escolaridade materna. Pode-se concluir que a 

aceleração do declínio da desnutrição do primeiro para o segundo período foi consistente com 

a aceleração de melhorias em escolaridade materna, saneamento, assistência à saúde e 

antecedentes reprodutivos e, sobretudo, com o excepcional aumento do poder aquisitivo 

familiar, observado apenas no segundo período.  
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Para Lima et al (2010), estabelecer a prevalência de desnutrição na população de 

crianças brasileiras menores de cinco anos de idade nos anos de 1996 a 2007 e ao identificar 

os principais fatores responsáveis por essa evolução, obteve como resultado a redução da 

prevalência de desnutrição em cerca de 50% em 1996 para 6,8% em 2006/7. Grande parte 

destes resultados foram atribuídos à evolução favorável dos fatores estudados: o aumento da 

escolaridade materna; ao crescimento do poder aquisitivo das famílias; à expansão da 

assistência à saúde e à melhoria nas condições de saneamento.  

Ao avaliar tendências da prevalência e da distribuição social da baixa estatura infantil 

no Brasil para calcular o efeito da renda e de políticas de redistribuição de serviços básicos 

implementadas no país, Perosa et al (2013) observaram um declínio particularmente 

acentuado entre 1996 a 2007, quando as diferenças entre as famílias pobres e ricas que 

possuíam crianças menores de cinco anos também diminuíram em termos de poder aquisitivo; 

acesso à educação, assistência médica e serviços de água e saneamento; e indicadores de 

saúde reprodutiva. No Brasil, o desenvolvimento socioeconômico, aliado a políticas públicas 

visando à igualdade, tem sido acompanhados por significativas melhorias das condições de 

vida e por um declínio substancial da desnutrição infantil, assim como por uma redução da 

diferença de estado nutricional entre crianças com níveis socioeconômicos mais altos e mais 

baixos. 

4.3 Programas de ação e estratégias associadas ao combate à desnutrição: 

Dois artigos foram selecionados, eles avaliaram quais as estratégias mais utilizadas no 

combate à desnutrição e as estratégias de alimentação suplementar. Serão discutidos 

posteriormente. 

Ao identificar e comparar estratégias maternas para a alimentação de filhos e as 

características da interação das mães com crianças desnutridas e eutróficas, moradoras de 

áreas pobres, Perosa et al (2011) observaram e filmaram estas famílias durante uma refeição 

nos domicílios. A partir dos vídeos, as estratégias foram identificadas e os episódios 

analisados qualitativamente, buscando-se apreender as características peculiares da interação, 

especialmente a responsividade materna. As observações de episódios mostraram que 

alimentar uma criança é um processo altamente interativo, que depende das habilidades e das 

características de ambos os parceiros. Programas que visam à amamentação, e a inclusão de 

leite (de vaca) mostraram aumento da recuperação nutricional das crianças inscritas. Foram 
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estudados como possíveis modificadores de impacto: idade e estado nutricional no ingresso, 

antecedentes e estado de saúde, provisão de óleo como suplemento alimentar adicional, 

distribuição de cota suplementar de leite para "contatos" do beneficiário e complexidade da 

unidade de saúde. A presença de fatores adversos não comprometeu o sucesso da intervenção. 

(CASTRO, 2002). 

Ao acessar o status nutricional das crianças menores de 5 anos de idade e discutir as 

possíveis estratégias para a melhoria, percebemos que  alimentação complementar é 

introduzida muito cedo e em geral é pobre em proteína e micronutrientes. Fome e baixo peso 

são prevalentes, especialmente em crianças na faixa etária de 1 a 2 anos 11 meses e 29 dias. 

Desnutrição tem alcance maior em áreas rurais, crianças filhas de mães com menos educação 

e de famílias mais pobres. A estratégia de saúde publica deve ser endereçada a: proteção 

abrangente, promoção e suporte para o bebê que amamenta e para a criança que começou a ter 

alimentos introduzidos na alimentação, e adição ao aleitamento materno; sobrepeso, em 

adição ao baixo peso e fome; desnutrição como um todo, em adição a deficiências de 

micronutrientes. Uma visão que respeite o princípio de equidade deve ser utilizada no 

desenvolvimento de políticas, planos, programas de monitoramento e a sua implementação. 

Capacitação, ações intersetoriais, coleção de dados aprimorados dentro dos limites de quadros 

jurídicos adequados e comprometimento da comunidade devem ser os pilares das estratégias 

redirecionadas (TIMER, 2008). 

4.4 Aspectos da subjetividade humana que interferem no status nutricional das crianças:  

Para este critério, foram selecionados nove artigos, os quais avaliaram baixa 

escolaridade materna, história social da mãe e segurança alimentar e de que maneira eles estão 

relacionados a desnutrição.  

A gestação abrange dimensões sócio-culturais, históricas e afetivas, que processam no 

corpo das mulheres diversos sentidos e significados. Cada sociedade constrói concepções, 

práticas ou modelos explicativos populares, que se diferenciam do modelo biomédico e visam 

a proteger a mãe-feto, promovendo uma gravidez saudável. Conforme se argumenta, as mães 

acreditam que seus sofrimentos físicos, emocionais e a precária condição nutricional é 

"impressa" no feto, resultando na desnutrição do filho. Enquanto a etnoetiologia da "fraqueza" 

aponta fatores externos do corpo que involuntariamente atingem a gestante, a visão médica 

relatada tende a culpabilizar a mãe. É preciso compreender a narrativa das mães, sensibilizar-
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se com o seu sofrimento e aproximar as concepções populares e biomédicas (CAVALSINA et 

al, 2007). 

Para Nudelmann e colaboradores (2011) as mães de 82 crianças desnutridas de uma 

unidade de saúde de Porto Alegre, que apresentavam: baixa escolaridade; baixa renda 

familiar; são multíparas; sofreram maus-tratos; tiveram experiências negativas com algum 

familiar alcoolista e privação afetiva infantil; rejeitaram a gravidez do filho desnutrido. A 

maioria relatou sintomas depressivos no período gestacional e algumas destas apresentaram os 

mesmos sintomas no pós-parto. Usou-se um questionário estruturado com variáveis 

sociodemográficas referentes à gestação e relacionadas à história de vida das mães, para 

identificar na história de vida dessas mães fatores que, além da situação de desvantagem 

social e financeira, apresentam elementos para a formação de um fraco vínculo mãe-bebê. E 

com este estudo, foi possível a identificação dos principais fatores relacionados à desnutrição 

infantil.  

Ao descrever as percepções das intervenções da Enfermagem com as crianças 

desnutridas e os seus pais, Nyirenda et al (2011) separou em categorias de descrição: a 

quantidade assustadora de desnutridos hoje em dia e a promoção de um status nutricional 

favorável. As categorias da descrição envolviam identificação e tratamento da desnutrição, 

educação durante o tratamento, educação durante a prevenção, e a garantia da segurança 

alimentar. Fez com que as enfermeiras participantes percebessem que a educação é a 

intervenção mais importante, dentro de todas as áreas de prevenção e tratamento da 

desnutrição. A identificação e o tratamento da desnutrição, educação durante o tratamento, 

educação para prevenção e a segurança alimentar são as áreas as quais elas devem agir para 

que ocorra a melhora das crianças acometidas por este mal.  

Ao realizar reuniões no Quênia, Abubakar e colaboradores (2011) percebeu que o 

maior problema era a falta de recursos financeiros, quando se trata de desnutrição severa. Os 

outros fatores relatados foram: ingestão inadequada de alimentos, saúde precária, cuidados 

inadequados com as crianças, o trabalho pesado das mães, controle inadequado dos recursos 

familiares pelas mulheres e a falta de recursos que gerem renda para a família. As mães 

reportaram que a cultura local acredita que a desnutrição severa decorre de bruxaria e da 

violação sexual. Ela sugere a adoção de intervenções que minimizem os efeitos da pobreza, 

educação em saúde e estratégias psicossociais.  
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Desvios no crescimento infantil podem fazer parte tanto do sobrepeso quanto do baixo 

peso, são conceitos de saúde pública que podem ter longa duração e impactos no crescimento, 

desenvolvimento e saúde infantil. Variação do contexto alimentar, influencia no 

comportamento da alimentação e crescimento. A epidemiologia da desnutrição mostra a 

importância de incorporação das práticas alimentares saudáveis a serem realizadas pelos pais, 

recomendadas desde cedo na vida das crianças. Em países pouco desenvolvidos e em 

desenvolvimento, logo após o nascimento da criança, fatores mais comuns que levam a 

deficiência energético-calórica nas vidas das crianças são: fome, pobreza, pouca educação 

(poucas escolas), pouco atendimento em saúde, entre outros inúmeros fatores, o que 

tardiamente irá diminuir a produtividade na fase adulta. Logo, conclui-se que devem ser feitas 

políticas de prevenção contra a desnutrição, que haja uma maior educação sobre a importância 

da alimentação para os pais (HURLEY, 2011). 

Ao identificar o fator cultural que interfere no cuidado do filho desnutrido e propor 

ações de Educação Popular em Saúde na assistência à criança desnutrida, devemos organizar 

resultados e identificá-los em categorias: desnutrição por causa desconhecida; oficinas 

educativas e saber popular; consciência do cuidado. O resultado irá apontar para uma nova 

consciência no cuidado com o filho desnutrido na cultura da comunidade. Recomendam-se 

intervenções de Educação Popular em Saúde adequadas para grupos culturalmente distintos. 

Nesta perspectiva, há de se considerar o conjunto de propostas, viabilizando e incentivando a 

Educação Popular, para buscar mudanças na constituição de novos sujeitos e práticas 

comprometidas com o rompimento das barreiras sociais, econômicas e políticas. (FROTA et 

al, 2009). 

É importante identificar a percepção dos pais acerca das oficinas de educação e saúde 

e propor ações de educação popular em saúde na assistência à criança desnutrida. Após a 

organização dos resultados, identificou-se a categoria “consciência do cuidado”. O despertar 

da nova consciência no cuidado com o filho desnutrido na cultura da comunidade, faz com 

que recaia sobre os profissionais de saúde a responsabilidade de ser instrumento de educador 

em saúde. Intervenções são recomendadas na prática de educação popular em saúde para 

grupos culturalmente distintos, considerando as propostas, e incentivando na formulação de 

opções os desafios da saúde coletiva, buscando mudanças na constituição de práticas 

comprometidas com o rompimento das barreiras sociais, econômicas e políticas. (FROTA e 

colaboradores, 2007). 
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Para Frota e colegas (2008) identificar e analisar o significado da participação das 

mães no cuidado da criança desnutrida, possui impacto maior sobre as crianças menores de 5 

anos, pois elas possuem maior vulnerabilidade aos fatores socieconômicos. Fica evidenciado 

que a família tem influência no cuidado à criança desnutrida e a prevenção das atuais e futuras 

práticas relacionadas aos fatores culturais impedem a qualidade do cuidado. Pode concluir que 

o significado que conduz a mãe, em relação ao cuidado e suporte, educação e cultura são 

sustentados por uma estrutura social e tem efeitos diretos na qualidade de vida das pessoas, 

como indivíduos e também como grupo social. 

Ao descrever a história de vida de mães de crianças desnutridas e as possíveis relações 

com fatores sociodemográficos e psicossociais. As mães que apresentaram baixa escolaridade, 

baixa renda familiar, são multíparas, sofreram maus-tratos, experiências negativas com 

familiar alcoolista e privação afetiva infantil; rejeitaram a gravidez do filho desnutrido; faltou 

apoio do companheiro na gestação e pós-parto; relataram sintomas depressivos no período 

gestacional e algumas destas apresentaram os mesmos sintomas no pós-parto. A história de 

vida dessas mães fatores que, além da situação de desvantagem social e financeira, 

apresentam elementos para a formação de fraco vínculo mãe-bebê, contribuindo para a 

desnutrição (NUDELMANN et al, 2009). 

A partir desta revisão integrativa, fica clara a necessidade de políticas de saúde que 

abranjam a parte excluída da sociedade, que ficam em locais tão distantes de grandes centros 

populacionais. É importante ressaltar que elas devem incluir ações educativas em saúde não 

só das mães de crianças desnutridas, mas, também aos pais e o resto da comunidade, pois, as 

medidas de prevenção devem ser feitas desde antes do nascimento da criança. Além disso, 

políticas para alimentação também se mostram importantes, de maneira que seja aplicado um 

conhecimento não só em como armazenar o alimento, mas, também, qual é o mais adequado 

para a criança. Dentro destas políticas, é necessário estímulo de amamentação materna, 

explicando qual é a maneira adequada e o período de tempo em que ela deve ocorrer.  
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir o presente estudo, após ser realizada uma revisão integrativa, buscaram-

se os principais fatores relacionados à desnutrição infantil e as ações que pudessem contribuir 

para a sua diminuição, e que influenciarão na qualidade de vida das crianças acometidas por 

este mal secular. Espera-se que com este trabalho, a Enfermagem possa enxergar o seu papel 

de educador em saúde e que possa ser mais um veículo de transmissão de conhecimentos que 

deem base a ações voltadas para as camadas mais humildes da população. 

 Ao avaliar o que foi proposto inicialmente, encontramos implicações políticas e 

econômicas, já que esta doença está ligada diretamente a fome e a pobreza extrema. O que 

alguns autores chamaram de miséria. Infelizmente, esses fatores são os prevalentes em regiões 

mais distantes de centros urbanos (áreas rurais), já que educação básica, programas de saúde, 

saneamento básico não chegam a esses locais. A desigualdade na distribuição de renda, a falta 

de representatividade junto às instâncias deliberativas políticas e distância dos grandes centros 

são questões que merecem investigação aprofundada no tema da insegurança alimentar. 

As principais ferramentas utilizadas nas pesquisas para a determinação do grau de 

desnutrição foram: a mensuração de peso/altura (IMC) e as circunferências do braço e 

abdominal.  

Dos artigos selecionados, apenas três estavam diretamente relacionados à segurança 

alimentar no Brasil, e embora o número de pessoas em situação de insegurança alimentar no 

país venha diminuindo, as regiões mais afetadas ainda são o Norte e Nordeste. Cabe ressaltar 

que não apenas o baixo peso, mas também a baixa estatura foram fatores preditores de 

desnutrição na maioria dos artigos. 
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 Outro aspecto relevante é a associação da desnutrição com a baixa escolaridade 

materna, já que é a mãe quem geralmente cuida das crianças da família, e observa-se que a 

alimentação complementar é introduzida muito cedo e em geral é pobre em proteína e 

micronutrientes. Por ela ter uma menor escolaridade, ela não entenderá a importância de uma 

alimentação rica em nutrientes, não saberá o porquê deve amamentar exclusivamente até os 

seis meses da criança, e que após esse período ela pode introduzir ouros alimentos. Assim, a 

educação em saúde voltada para estes aspectos é importante para o desenvolvimento infantil. 

 Mais uma característica que envolve a mãe é a idade. Algumas pesquisas revelaram 

que há maior associação com o risco de desnutrição em mulheres que pariam seus filhos com 

idade menor que 20 anos. Isso quer dizer que, quanto mais nova a mãe, menos ela saberá lidar 

com o cuidado à criança e também com seu próprio corpo. E em geral, essas “meninas” 

rejeitam a gravidez do filho desnutrido. Por isso, vemos a necessidade de que os profissionais 

de saúde estudem a historia das mães, e as ajude nessas questões de cuidado e autocuidado 

para que o vínculo mãe-filho que venha se formar, não seja fraco.  

 Neste trabalho, a partir de diversas leituras de artigos e livros, ficou evidenciada a 

importância da educação em saúde que os profissionais desta área devem desenvolver para 

estimular a erradicação da desnutrição que ocorre em nosso território. E foi comprovada que 

essa ação influencia diretamente no combate desta moléstia e que deve haver um estímulo 

maior para que as pessoas entendam a importância de uma melhor alimentação para criança e 

que apenas com esse gesto, pode melhorar o seu futuro. 

 Ao buscar em bases de dados textos que falassem sobre desnutrição infantil no Brasil, 

foi percebido que mais estudos devem ser dirigidos para este assunto, visto que a quantidade 

de artigos sobre ele é pequena em relação aos danos que ela possa levar futuramente para as 

crianças que são acometidas.   
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