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Resumo da apresentação

• Perfil nutricional da população brasileira

• Dados POF 

• Dados PeNSe

• Dados SISVAN



As Três Transições 
�Transição Demográfica

• Envelhecimento acelerado da população,

• urbanização e 

• queda da fecundidade;

�Transição Epidemiológica
• Mortalidade por doenças crônicas supera a mortalidade 

por doenças infecto contagiosas  (Dupla Carga de 
Doenças);

�Transição Nutricional 
• Mudanças no perfil alimentar e nutricional da população;



Transição demográfica



Transição Demográfica               
- Diminuição da taxa de natalidade no Brasil-

Fonte: IBGE



IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade 
para o Período 1980-2050 - Revisão 2004.
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Transição Demográfica              
- Pirâmide Etária Absoluta: Projeção ao longo dos 

anos -



• Esperança de vida no Brasil – De 45,7 para 72,8 
anos entre 1950 e 2008;

• População Envelhecida: 9,8%  com 60 anos ou 
mais (2006) (OMS considera 7% como ponto de 
corte)

IMPORTANTE!
Necessidade de políticas públicas  

que assegure a qualidade de vida

da pessoa idosa

Transição Demográfica
-mudança no padrão etário da população-



TransiTransiTransiTransiTransiTransiTransiTransiçççççççção Demogrão Demogrão Demogrão Demogrão Demogrão Demogrão Demogrão Demográáááááááffffiiiiccccaaaa                                                                    ffffiiiiccccaaaa                                                                    
-------- VariaVariaVariaVariaVariaVariaVariaVariaçççççççção da populaão da populaão da populaão da populaão da populaão da populaão da populaão da populaçççççççção brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residênciaão brasileira por local de residência--------



TransiTransiçção Epidemiolão Epidemiolóógica gica 



TransiTransiçção Epidemiolão Epidemiolóógica         gica         
-- EvoluEvoluçção da mortalidade proporcional segundo principais causas, Brasilão da mortalidade proporcional segundo principais causas, Brasil 2006  2006  --



Transição Epidemiológica            

- Fatores de risco comuns às DCNT-

Principais fatores de risco responsáveis pela maior 

parte das mortes e doenças no mundo :

� Hipertensão

� Sobrepeso e obesidade

� Hipercolesterolemina

� Consumo de tabaco

� Baixo consumo de frutas e verduras

� Inatividade física

The World Health Report 2002: Reducing risks, promoting healthy 
life, Geneva: World Health Organization, 2002



Transição Nutricional



Transição Nutricional 
- Tendência secular da desnutrição em crianças-

Fonte:Monteiro,2005; PNDS, 2006



Transição Nutricional 
- Causas do declínio da desnutrição em crianças menores de 5 anos na última 

década-
Gráfico: evolução da desnutrição no Brasil. 1996-2006.

Gráfico: evolução da desnutrição no Brasil por região. 1996-2006.



Evolução do déficit de altura população de 5 a 9 anos de idade, por 
sexo – Brasil – períodos 1974-75, 1989, 2008-9 



Evolução do déficit de peso população de 5 
a 9 anos de idade, por sexo – Brasil –

períodos 1974-75, 1989, 2008-9 



Evolução do excesso de peso população de 5 a 9 

anos de idade, por sexo – Brasil – períodos 1974-

75, 1989, 2008-9 



Evolução da obesidade da população de 5 a 9 

anos de idade, por sexo – Brasil – períodos 1974-

75, 1989, 2008-9 



Evolução do déficit de peso na população de 10 a 

19 anos de idade, por sexo – Brasil – períodos 

1974-75, 1989 e 2008-2009



Evolução do excesso de peso na população de 10 

a 19 anos de idade, por sexo – Brasil – períodos 

1974-75, 1989 e 2008-2009



Evolução da obesidade na população de 10 a 19 

anos de idade, por sexo – Brasil – períodos 1974-

75, 1989 e 2008-2009



Transição Nutricional 
-Evolução do estado nutricional entre homens, 

entre 1974 a 2009 -

Fonte:ENDEF, 1974; PNSN, 1989; POF, 2003 e 2009.



Transição Nutricional 
-Evolução do estado nutricional entre mulheres, 

entre 1974 a 2009 -

Fonte:ENDEF, 1974; PNSN, 1989; POF, 2003 e 2009.



Epidemia mundial de obesidade 
-Taxas de obesidade em homens de 15 a 64 anos-

Brasil



Epidemia mundial de obesidade 
-Taxas de obesidade em mulheres de 15 a 64 anos-

Brasil



Epidemia mundial de obesidade 
-Taxas de excesso de peso em homens de 15 a 64 anos-

Brasil



Epidemia mundial de obesidade 
-Taxas de excesso de peso em mulheres de 15 a 64 anos-

Brasil



Transição Nutricional    
- Evolução da participação relativa de grupos de alimentos no total de calorias da 

aquisição alimentar domiciliar -

Melhoria da qualidade da dieta

POF 2009: Além de inquérito sobre aquisição domiciliar  
haverá uma sub-amostra com  R 24h



Transição Nutricional                    

- Evolução da participação relativa de grupos de alimentos no total de calorias da 

aquisição alimentar domiciliar -

Redução ao longo dos anos:
Diminuição da qualidade da dieta. 

Arroz e feijão: protetores



Frutas, verduras e legumes ao longo dos anos:

Transição Nutricional                      
- Evolução da participação relativa de grupos de alimentos no total de calorias da 

aquisição alimentar domiciliar-

Em 2002-2003: Consumo de FVL correspondia a 2,3% do total de 

calorias

Recomendação: 6-7% do total de calorias (mín. 400g/dia)  
consumo atingia menos de 50% da recomendação diária 



Transição Nutricional                      
- Evolução da  proporção de macronutrientes no total de calorias da aquisição alimentar 

domiciliar-

Período de 1974 a 2003:
•Aumento no consumo de 
lipídeos (25,7% 30,5%)
•Queda no consumo de 
CHO
(61,6% 55,9%)



PENSE – Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar

• Pesquisa realizada em 2009 – IBGE em 
parceria com Ministério da Saúde e 
Educação

• Alunos que frequentam o 9º ano do ensino 
fundamental das escolas públicas e 
particulares das capitais e DF

• Mais de 63.000 adolescentes 
entrevistados



Baixo peso – adolescentes 
PeNSE



Sobrepeso – adolescentes 
PeNSE



Obesidade – adolescentes 
PeNSE



Estado nutricional dos adolescentes 

entrevistados pela PeNSE

ALERTA:
Excesso de peso
(sobrepeso + obesidade)

23,2%



Combinação de estratégias de Vigilância Epidemiológica 



Transição Nutricional 
- Distribuição do baixo peso por idade entre crianças menores de 5 anos com 

acompanhamento registrado no SISVAN, segundo Regiões. Brasil, 2003 - 2010.-

-

2009

4,9%

1º/2010

4,9%

BRASIL: 2003
12,5%

2004
9,2%

2005

6,9%

2006

6,3%

2007

6,2%

2008

4,8%



Transição Nutricional 
- Distribuição da baixa estatura por idade entre crianças menores de 5 anos com 

acompanhamento registrado no SISVAN, segundo Regiões. Brasil, 2003 - 2010-

2009

14,9%

1º/2010

14,1%

BRASIL: 2003
20,0%

2004

15,0%

2005

13,5%

2006

16,2%

2007

17,4%

2008

14,0%



Transição Nutricional 
- Distribuição do excesso de peso, segundo IMC, entre crianças menores de 5  anos com 

acompanhamento registrado no SISVAN, segundo Regiões. Brasil, 2006 - 2010.-

-

Brasil - 2006
13,4%

Brasil - 2007
11,5%

Brasil - 2008
15,8%

Brasil - 2009
16%

Brasil - 2010
15,2%

S e l e c io n a d a

a t é  1 0

1 0  - - |  1 3

1 3  - - |  1 6

1 6  - - |  1 9

1 9  - - |  3 0 Fonte: SISVAN – Sistemas Informatizados



Transição Nutricional 
- Distribuição do excesso de peso, segundo IMC, entre crianças entre 5 e 10 anos com 

acompanhamento registrado no SISVAN, segundo Regiões. Brasil, 2006 - 2010.-

-

Brasil - 2006
23,9%

Brasil – 2007
20,4%

Brasil - 2008
23,9%

Brasil - 2009
24,8%

Brasil - 2010
24,8%

Fonte: SISVAN – Sistemas Informatizados

S e le c io n a d a

a t é  1 5

1 5  - - | 1 9

1 9  - - | 2 3

2 3  - - | 2 7

2 7  - - | 3 1



Transição Nutricional 
- Análise da dieta de crianças entre 6 e 24 meses com acompanhamento registrado no 

SISVAN Web. Brasil, 2009-

-



Transição Nutricional 
- Freqüência de consumo de alimentos/bebidas entre crianças de 5 a 10 anos de idade com 

registro no SISVAN Web em 2008. Brasil, 2009-



Estado nutricional segundo fase do 

ciclo da vida – SISVAN, 2009

Crianças
5 a 10 anos

Adolescentes 
10 a 19 anos

Adultos
20 a 60 anos

Idosos
> 60 anos



Considerações
�Mudança no perfil das doenças

�Envelhecimento da população

�Crescimento das cidades

�Diminuição da desnutrição infantil

�Aumento do excesso de peso em adultos

�Diminuição do consumo de arroz e feijão

�Aumento do consumo de alimentos 

industrializados


