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RESUMO

O objetivo deste estudo foi realizar um acompanhamento evolucional pondero estatural de crianças desnutridas durante um ano em uma 
unidade básica de primeira infância de saúde em Fortaleza-CE. Foram acompanhadas 100 crianças de ambos os sexos e com idade de 0 a 8 anos, 
sendo do sexo feminino < 5 anos (n= 40) e maiores que 5 anos(n= 27) e do sexo masculino < 5 anos (n= 25) e maiores de 5 anos (n=  9), com pelo 
menos um ano de acompanhamento na unidade básica de saúde. Para análise antropométrica foram utilizados os parâmetros de Gibson e para a 
obtenção do peso e altura das crianças de um ano atrás foi feito o levantamento dos prontuários através do cadastramento de usuários da 
unidade. Os dados do levantamento antropométrico foram processados utilizando o programa WHO Anthro para crianças de até 4 anos e 12 
meses e o programa WHO Anthro Plus para crianças iguais ou acima de 5 anos e em seguidas classificadas de acordo com as curvas de escore z da 
OMS(2006). Os dados foram analisados no Microsoft Office Excel® para comparações múltiplas das médias. Os resultados supracitados da 
prevalência da baixa estatura, averiguou-se um déficit maior em meninos do que em meninas, persistindo no decorrer de um ano. Onde os 
percentuais encontrados nos meninos foram de 81,81% e 57,57%%, enquanto nas meninas foram de 77,61% e 32,47%, em 2015 e 2016 
respectivamente. Em relação aos outros parâmetros observou-se uma evolução significativa tanto para o sexo masculino, quanto para o sexo 
feminino de idades menores que 5 anos e maiores que 5 anos, , evoluiram nos parâmetros peso para idade,IMC para idade, peso para estatura. 
Conclui-se a importância de um acompanhamento pondero estatural de crianças vulneráveis para a evolução do estado nutricional, entretanto, 
para se chegar a este resultado será preciso manter as ações que têm favorecido o aumento do poder aquisitivo dos mais pobres e, não menos 
importante, assegurar investimentos públicos que permitam completar a universalização do acesso de toda a população aos serviços essenciais 
de educação, saúde e saneamento. Outra reflexão possível é a necessidade de envolvimento, por parte dos profissionais, na promoção da saúde, 
tornando-se educadores guerreando pela vida humana.
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