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Resumo

O estado nutricional das crianças é uma importante referência para analisar as
condições de saúde e de vida de uma população, visto que na atualidade há
evidências demonstrando que uma alimentação inadequada durante a primeira
infância traz consequências significativas a longo prazo, a exemplo disso, o
aparecimento de doenças crônicas na idade adulta. Com a avaliação
nutricional é possível precisar a magnitude e os fatores desencadeantes dos
agravos nutricionais, identificando assim os grupos de risco para possibilitar
intervenções para saná-las. Com ênfase na melhoria das condições de vida e
saúde promovendo uma melhora no estado nutricional infantil, o governo
Brasileiro implementou o Programa Bolsa Família como forma de proteção para
indivíduos que vivem em situações de vulnerabilidade. Embora o programa
tenha como objetivo romper a pobreza e garantir o acesso à alimentação da
população, essa transferência de renda mensal não garante que a alimentação
adquirida seja adequada em termos de qualidade nutricional, o presente estudo
tem como objetivo verificar o perfil nutricional e analisar quais os fatores
possivelmente desencadeantes do estado nutricional inadequado de crianças
beneficiárias do programa. A pesquisa será feita com aproximadamente 50
famílias beneficiárias que possuem crianças com idade entre 0 e 5 anos, em
acompanhamento nas Unidades de Saúde de um município da região
metropolitana de Curitiba/PR. Serão analisados dados socioeconômicos
através de preenchimento de questionário por responsável e avaliação
antropométrica realizada durante o acompanhamento semestral obrigatório,
aferindo peso e altura das crianças. Sem resultados a serem apresentados até
presente momento, visto que a pesquisa ainda está em andamento.
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