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INTRODUÇÃO
A desnutrição infantil associa-se com
inúmeros
prejuízos
no
desenvolvimento neuropsicomotor,
que impactam de forma imediata no
desempenho escolar e tardiamente
na capacidade laboral, sendo ainda
hoje um importante problema de
saúde
nos
países
em
1,2
desenvolvimento .
OBJETIVOS
Avaliar a prevalência de desnutrição
entre crianças menores de 24 meses,
em Minas Gerais, de 2011 a 2015.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo retrospectivo,
transversal,
de
delineamento
quantitativo. Os dados foram obtidos
por meio do Sistema de Informação
de Atenção Básica do Ministério da
Saúde, compreendendo o período de
2011 a de 2015. Os resultados foram
expressos em valores de frequência
absoluta e relativa.
RESULTADOS
Haviam 7489209 crianças menores
de 12 meses no sistema no período
de 2011-2105, das quais 6874116
(91.8%) foram pesadas, e destas,
64681 (0.94%) foram classificadas
como desnutridas.

Na faixa etária entre 12 e 23 meses,
existiam
7933480
crianças
cadastradas neste período, sendo
que 6782641 (85.5%) tiveram o
peso aferido, e 75913 (1.12%) foram
classificadas como desnutridas.
CONCLUSÃO
Foram observadas prevalências de
desnutrição próximas de 1% tanto
em menores de 12 meses quanto
nas crianças com idade entre 12 e
23 meses. Estes achados estão de
acordo com uma tendência
reportada
por
inquéritos
nutricionais realizados no país nas
últimas
4
décadas,
que
demonstraram redução gradativa da
desnutrição infantil a partir do
maior acesso aos serviços públicos
de saúde, das condições de moradia
e de saneamento básico.
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