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APRESENTAÇÃO
Este Boletim Informativo visa demonstrar o estado nutricional com base no IMC por faixa
etária da população do Distrito Federal, além do grupo de gestantes, acompanhados pela
Atenção Primária à Saúde (APS) no período de 2015 a 2020. Os dados utilizados para sua
elaboração foram gerados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) .

Crianças de 0 a <5 anos
A partir do gráfico ao lado infere-se
que nos últimos 6 anos houve uma
redução do excesso de peso das
crianças de 0 a <5 anos e uma
oscilação em relação ao deficit de
peso, tendo apresentado redução no
último ano avaliado, quando
comparado ao ano anterior.

Fonte: SISVAN, março 2021

Crianças de 5 a 10 anos

Na faixa etária de 5 a 10 anos, verificase que entre 2015 e 2016 ocorreu
oscilação tanto para o excesso de peso,
quanto para o deficit, tendo aumento
em ambos indicadores no ano de 2020,
quando comparado aos demais anos
em análise.

Fonte: SISVAN, março 2021

Adolescentes
No público de adolescentes, observase que nos anos avaliados, no geral,
houve crescimento percentual em
relação ao excesso de peso e
manutenção em relação ao deficit (em
torno de 4%).

Fonte: SISVAN, março 2021

Adultos
Em relação aos adultos acompanhados nos
últimos 6 anos, verifica-se no geral que o
excesso de peso aumentou e o deficit de
peso apresentou pequenas oscilações,
sendo que em 2020 este indicador
apresentou o menor valor quando
comparado aos demais anos avaliados.
Entre os grupos acompanhados no SISVAN,
o de adultos se destaca com o maior
percentual em relação ao excesso de peso.
Fonte: SISVAN, março 2021
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Idosos

Observa-se que mais de 52,4% dos
idosos acompanhados entre 2015 e
2020 pela APS/DF apresentavam
excesso de peso e mais de 10,2%
apresentavam deficit de peso.

Fonte: SISVAN, março 2021

Gestantes
Em relação as gestantes, constata-se que
em 2020 houve aumento em relação ao
excesso de peso e redução em relação ao
deficit de peso. Ressalta-se que entre os
grupos analisados o de gestantes
apresentou maior percentual em relação ao
deficit de peso.

Fonte: SISVAN, março 2021

Importante!
O registro dos dados antropométricos deve ser realizado prioritariamente no e-SUS Atenção
Primária (APS). Cabe destacar que o Programa Bolsa Família e o SISVAN WEB também são
instrumentos utilizados para este registro;
Além dos dados antropométricos também é importante o registro de dados relacionados aos
marcadores do consumo alimentar. Isso pode ser feito no e-SUS APS, na aba CDS;
Os dados acima mencionados podem ser registrados por qualquer profissional da equipe de
saúde, inclusive o Agente Comunitário de Saúde (ACS). Na oportunidade, agradecemos aos
profissionais de saúde da APS do DF que se dedicam ao registro dessas informações;
Vale reforçar a importância do registro dessas informações, tendo em vista que esses dados
servem para subsidiar o monitoramento, o planejamento, a organização e a execução de ações
adequadas ao enfrentamento dos problemas vigentes, tanto em nível local, quanto
distrital/nacional. Dessa forma, orientamos que cada Unidade Básica de Saúde gere o relatório no
site do SISVAN referente ao próprio território. Essa é uma atitude de vigilância!
Ressalta-se que os dados desse Boletim podem não coincidir com os da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar – PeNSE, da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde - PNDS e os da Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), uma vez
que os relatórios do SISVAN trazem informações apenas dos usuários acompanhados na APS, que
em 2019, último ano com dados consolidados na plataforma do SISVAN, teve uma cobertura de
8,8%;
Este Boletim será produzido anualmente pela Gerência de Serviços de Nutrição (GESNUT),
subordinada à Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS), da Secretaria de Saúde do
Distrito Federal (DF), visando fornecer informações relacionadas ao estado nutricional dos
indivíduos do Distrito Federal acompanhados pela APS;
Saiba mais em:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.p
df

https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/
https://desau.omegapiraju.com.br/manuais/Manual_PEC_V_4_0.pdf
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