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Monitoramento do estado nutricional de adolescentes e adultos do Brasil nos 

anos de 2008 a 2017 

1. Resumo 

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por uma transição nutricional, que é 

caracterizada como aumento nas doenças crônicas, excesso de peso, diminuição da 

desnutrição e doenças infecciosas. Alguns hábitos são formados na adolescência, 

entre eles os alimentares, onde estes podem persistir por toda a vida, o que indica 

que um adolescente obeso pode se manter obeso também na idade adulta. O 

padrão alimentar atual da população, rico em açúcar, gordura e sódio, aliado à 

inatividade física, fatores sociais, políticos e econômicos criam um ambiente cada 

vez mais obesôgenico. Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo analisar, de 

forma temporal, o estado nutricional de adolescentes e adultos brasileiros. Para isto, 

foram coletados dados cadastrados no SISVAN Web no âmbito dos últimos dez 

anos (2008-2017), de todas as regiões do país, sobre os perfis nutricionais 

classificados como eutrofia, sobrepeso e obesidade, de pessoas com idade entre 10 

e 60 anos. Observou-se um aumento significativo na proporção de adolescentes e 

adultos com sobrepeso e obesidade e uma redução significativa na proporção de 

eutróficos. Entre os adolescentes, observou-se um crescimento de 31,5% nos casos 

de sobrepeso, e de 93,6% nos casos de obesidade e, na população adulta, a 

proporção de indivíduos com sobrepeso aumentou 20,6% e de indivíduos obesos 

79,8%. Considerando os indivíduos eutróficos, os adolescentes apresentaram uma 

queda de 8,8% e os adultos 27,6%. De acordo com os resultados obtidos, conclui-se 

que é notório o aumento da prevalência de adolescentes e adultos com excesso de 

peso e o declínio considerável da eutrofia. Sendo o perfil nutricional da população 

uma característica multifatorial, envolvendo causas que transcendem o âmbito 

estritamente pessoal, evidencia-se a necessidade premente de ações públicas de 

intervenção em promoção de saúde, a nível individual e coletivo. 

2. Introdução 

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por momentos de transição. Uma delas 

é caracterizada como demográfica, devido a mudança na composição da população, 

aumentando a expectativa de vida e com isso a proporção de idosos. Já a outra, 



conhecida como transição nutricional, onde percebe-se uma diminuição de doenças 

infecciosas e aumento das doenças crônicas, além de diminuição da desnutrição e 

aumento do excesso de peso, independente da classe social. A obesidade é um dos 

fatores que proporcionam maior risco às doenças crônicas não transmissíveis1, 

como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e diabetes melito2, alguns tipos 

de câncer, além de aumentar a mortalidade em geral.3 

Como já vem sendo frequentemente demonstrado, os fatores básicos e evidentes 

que levam a este excesso de peso é o desequilíbrio calórico, ou seja, são ingeridas 

mais calorias do que gastas. Porém, a etiologia é muito mais complexa e de caráter 

multifatorial. O ambiente em que as pessoas estão inseridas, influenciam positiva ou 

negativamente o comportamento alimentar e a prática de atividades físicas.4 

É na fase da adolescência que começa a busca da própria identidade e alguns 

hábitos são formados, dentre eles os alimentares, que podem persistir durante toda 

vida adulta.5Um estudo realizado por Callo et al.6 demonstrou que pessoas que 

apresentaram maior IMC e percentual de gordura, eram aqueles indivíduos que já 

vinham sendo considerados com sobrepeso ou obesidade desde a 

adolescência.Com isso conclui-se que um adolescente obeso apresenta maior 

probabilidade de se manter um adulto obeso.7 

A mudança do padrão alimentar para um estilo de vida moderno, resultou em 

refeições ricas em alimentos processados, com elevada densidade energética e alta 

quantidade de açúcares, gorduras e sódio. Esses elementos aliados ao 

sedentarismo e a inatividade física, tanto em períodos de trabalho quanto em 

momentos de lazer3, vêm criando um ambiente cada vez mais obesogênico. Este 

que é definido como a interação entre o ambiente, as oportunidades e as condições 

de vida que promovem a obesidade.8 

Portanto, além de fatores biológicos, individuais e de escolha do indivíduo, a 

obesidade e o sobrepeso são interações complexas de fatores ambientais, que 

envolvem política, economia, sociedade e cultura, não estando somente ao alcance 

do indivíduo. Devido a isso deve ser analisada como um problema de saúde não 

apenas individual, mas coletivo e social.1,9 



Uma das estratégias de ação para enfrentamento deste problema, foi a participação 

do Brasil na Segunda Conferência Internacional de Nutrição (ICN2) em 2014, onde 

foi assinado a Declaração de Roma sobre Nutrição e o Quadro de Ação, no intuito 

de combater mundialmente as diversas formas de má nutrição como a desnutrição, 

a carência de micronutrientes, o sobrepeso e a obesidade. Além disso, a elaboração 

de políticas e programas que visem a promoção de uma alimentação saudável e 

diversificada, desde a infância, inclusive em ambientes escolares, permanecendo 

por toda a vida e o acesso a informações e educação sobre saúde e nutrição para 

melhores escolhas de produtos alimentícios, estavam presentes como 

compromissos a serem alcançados pelos governantes.10 

Em 2016, foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Década de 

Ação sobre Nutrição que abrange os anos de 2016 a 2025. Esta é uma resolução 

que intensifica o cumprimento das ações propostas pela Declaração de Roma sobre 

Nutrição e que se reflete também em uma forma de alcance do Objetivo de 

Desenvolvimento Saudável número dois11,12, que se caracteriza pela erradicação da 

fome, conquista da segurança alimentar e agricultura sustentável.13 Neste momento, 

o Brasil foi a primeiro país a assumir compromissos “SMART” (em inglês: 

específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo) para essa década.14 

São metas que devem ser atingidas até 2019 e entre elas estão, a redução no 

consumo de refrigerantes e sucos artificiais, redução de açúcar e sódio nos 

alimentos processados, aumento do número de adultos que consomem frutas e 

hortaliças, oferecer refeições saudáveis e educação nutricional para escolares, 

regulamentar a publicidade de alimentos processados e ultraprocessados.15 

O Sistema de Vigilância Nutricional e Alimentar (SISVAN), teve sua criação baseada 

na terceira diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), com 

objetivo de avaliar e monitorar a situação alimentar e nutricional da população 

brasileira através de avaliação antropométrica e do consumo alimentar.16 Se 

fundamenta em três eixos de ação: no auxílio da concepção de políticas públicas, 

avaliando programas sociais relacionados a alimentação e nutrição e também a 

eficácia das ações governamentais.17 

A vigilância nutricional e alimentar é realizada a nível individual e coletivo e ambas 

devem resultar em uma intervenção que possa retroceder o problema identificado. O 



que diferencia as duas é que, individualmente isso ocorre de forma quase imediata, 

e coletivamente essa ação leva maior tempo devido a coleta e análise dos dados. É 

uma ferramenta essencial para se retratar a segurança alimentar e nutricional no 

país e como isso se exprime na saúde da população.17 

3. Objetivos 

Analisar os índices de eutrofia, sobrepeso e obesidade dos adolescentes e adultos 

brasileiros cadastrados no SISVAN, entre os anos de 2008 e 2017. 

4. Metodologia 

Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo de caráter descritivo, no qual se 

procedeu ao levantamento dos índices dos diferentes perfis antropométricos de 

adolescentes e adultos do Brasil, com idades entre 10 e 60 anos incompletos, 

cadastrados no SISVAN Web, nos dez anos, compreendidos entre 2008 e 2017. 

A base de dados do SISVAN é composta por registros de acompanhamento vindos 

do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde (SISPBF), do e-SUSAB 

e do próprio SISVAN. Os dados são obtidos através de consultas na Rede Básica de 

Saúde em que são utilizados técnicas e instrumentos apropriados, esses dados são 

redigidos semanalmente nos formulários do SISVAN Web.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) como método de classificação em adultos, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) baseia-se em parâmetros 

como peso e altura, (WHO, 1995) assim dispensando a informação da idade para o 

cálculo, além de possuir alta correlação com a massa corporal e indicadores de 

composição corporal e não demandar comparação com outras curvas de referência. 

Essa relativa simplicidade, sem perda da fidedignidade justifica a opção por se 

buscar informações na base de dados do SISVAN e do uso do IMC como método de 

coleta de dados.  

Para a avaliação nutricional de adolescentes o IMC para idade é recomendado 

internacionalmente para diagnóstico individual e coletivo dos distúrbios nutricionais 

na adolescência. Além do IMC, também se recomenda a utilização do índice de 

estatura por idade para a avaliação do crescimento linear, sendo necessário verificar 

os valores de cada índice para a avaliação do estado nutricional de adolescentes em 

cada faixa de idade e sexo, tanto em percentis como em escores-z. 



Os adolescentes eutróficos são caracterizados como estando entre o percentil 3 e 

85 ou entre escore z-2 e z+1. Aqueles com sobrepeso, se encaixam entre percentil 

85 e 97 ou entre escore z+1 e z+2.Já adolescentes obesos, possuem o percentil 

maior que 97ou escore maior que z+3, segundo as curvas de IMC para idade da 

OMS. Para adultos, foram considerados obesos, as pessoas que se encontravam 

classificadas em obesidade grau I, II, e III, ou seja, IMC acima de 30 kg/m². Os 

indivíduos com sobrepeso são aqueles com IMC de 25kg/m² a 29,9kg/mg e a faixa 

de eutrofia corresponde a 18,5kg/m² a 24,9kg/m², segundo o Ministério da Saúde. 

Os perfis de obesidade e obesidade grave em adolescentes e obesidade grau I, II e 

III em adultos, foram agrupados de acordo com a faixa etárias para facilitar o 

entendimento dos resultados. 

5. Desenvolvimento 

As informações foram colhidas diretamente da página da internet do SISVAN Web e 

analisadas entre o período de 19 de Abrila 15 de Junho de 2018. Foram 

consideradas todas as regiões geográficas, raças, comunidades e graus de 

escolaridade. As variáveis sexo e tempo foram conceituadas fonte de variação, 

sendo excluídas crianças, idosos e gestantes. Por ser baseado em dados de 

domínio público pertencentes ao Ministério da Saúde, não houve a necessidade de 

aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa.  

Na perspectiva descritiva foram calculadas e apresentadas em quadros e gráficos, 

as proporções de indivíduos em cada um dos perfis antropométricos entre homens e 

mulheres adolescentes e adultos em cada ano da década 2008/2017, bem como os 

valores dos coeficientes de correlação entre os valores das proporções acima 

citadas e o tempo, ao longo do período compreendido pelo estudo. 

Para verificar a significância da diferença entre as proporções de homens e 

mulheres em cada perfil foi utilizada a estatística t de Student, seguindo a 

proposição de TRIOLA18em função da normalidade inerente às distribuições de 

proporções amostrais bem como do grande tamanho das amostras. 

A variação nas proporções de indivíduos em cada um dos perfis antropométricos 

nos grupos masculino e feminino de adolescentes e adultos ao longo do período 

estudado foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Pearson associado ao teste 



de significância estatística de r.Quadros e gráficos foram confeccionados no Excel 

do Office 2010.O nível de significância pré-fixado em todos os testes estatísticos foi 

de 5,0% (α=0,05) e os cálculos foram realizados pelo software GraphPadPrism 5,0. 

6. RESULTADOS 

Dentre a população analisada, caracterizada nas tabelas 1 e 2, observa-se nos 

adolescentes e adultos, maior quantidade de pessoas cadastradas do sexo feminino 

em relação ao sexo masculino, em todos os anos pesquisados. Nota-se também que 

o número de indivíduos cadastrados foi aumentando proporcionalmente ao tempo. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos indivíduos conforme faixa etária e estado nutricional. Brasil, 2018. 

ANO 

Adultos (≥ 20 e <60 anos) 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade I, II e III 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2008 43.326 2.655.970 25.901 1.462.587 11.070 747.357 

2009 111.949 2.881.969 68.676 1.659.583 28.514 891.405 

2010 84.418 3.053.308 57.603 1.831.971 26.553 1.023.256 

2011 88.359 3.085.505 62.878 1.984.277 30.932 1.170.325 

2012 79.660 3.558.426 60.417 3.558.426 31.536 1.589.215 

2013 74.181 4.124.572 59.265 3.095.157 29.231 2.016.448 

2014 48.550 3.875.136 42.629 3.101.179 23.750 2.109.022 

2015 263.660 4.084.261 265.565 3.564.181 169.067 2.595.975 

2016 423.030 4.236.671 424.703 3.716.279 266.733 2.786.853 

ANO 

Adolescentes (≥10 e < 20 anos) 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2008 38.982 2.080.401 6.826 363.755 3.726 112.263 

2009 86.497 1.679.855 15.590 278.673 8.576 84.214 

2010 74.130 1.712.751 14.858 301.217 8.505 94.705 

2011 86.323 1.747.761 17.433 330.562 11.093 108.745 

2012 132.787 2.130.509 27.227 441.996 17.388 156.205 

2013 139.117 3.016.084 28.763 656.213 17.897 240.458 

2014 120.575 3.012.250 25.533 687.774 15.892 264.486 

2015 407.852 3.063.250 94.589 750.027 65.753 308.651 

2016 397.467 2.851.647 96.111 711.138 71.889 306.324 

2017 341.841 2.843.106 84.202 718.306 63.066 306.058 



2017 358.916 4.182.965 366.981 3.807.687 238.917 2.930.094 

Tabela 2 - Distribuição dos indivíduos conforme faixa etária e estado nutricional. Brasil, 2018. 

No quadro abaixo, observa-se que entre adultos no perfil de peso adequado, a 

proporção de mulheres foi consideravelmente menor que a proporção de homens 

nos anos 2008 (p<0,0001), 2009 (p<0,0001), 2012 (p=0,0015), 2013 (p=0,0273) e 

significativamente maior que a proporção de homens nos anos 2010 (p<0,0001), 

2014 (p<0,0001), 2015 (p<0,0001), 2016 (p<0,0001) e 2017 (p<0,0001). O ano de 

2011 foi o único em que essa diferença não foi relevante (0,0690). 

Para adultos no perfil sobrepeso, a proporção de mulheres foi relevantemente menor 

que a proporção de homes em todos os anos (p<0,0001) e no perfil obeso, a 

proporção de mulheres foram significativamente maiores que a proporção de 

homens em todos os anos (p<0,0001). 

Entre os adolescentes nos perfis eutrófico e sobrepeso a proporção das meninas foi 

substancialmente maior que a proporção dos meninos em todos os anos (p<0,0001), 

exceto em 2009, em que tal diferença não foi expressiva (p=0,0932) entre os 

indivíduos com sobrepeso. No perfil obeso, a proporção de meninas obesas é maior 

que os meninos obesos em todos os anos (p<0,0001). 

grupo perfil sexo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

feminino 51.43 50.67 49.29 47.52 44.73 43.08 41.21 38.85 38.30 37.30

masculino 52.09 51.59 48.55 47.07 45.14 43.52 40.50 36.94 37.17 36.41

p < 0,0001* < 0,0001* 0,0009* 0,069 (ns) 0,0015* 0,0273* 0,0007* < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

feminino 28.32 29.18 29.57 30.56 31.77 32.33 32.98 33.82 33.60 33.95

masculino 31.14 31.65 33.13 33.5 34.23 34.77 35.56 37.21 37.32 37.22

p < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001*

feminino 14.48 15.68 16.52 18.02 19.97 21.06 22.42 24.63 25.20 26.12

masculino 13.31 13.14 15.27 16.48 17.87 17.55 19.81 23.68 23.44 24.23

p < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001*

feminino 76.95 79.37 78.17 77.30 75.13 73.85 72.79 71.45 70.78 70.64

masculino 73.79 72.85 71.37 70.62 70.35 70.29 70.06 67.81 66.60 66.24

p < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001*

feminino 13.46 13.17 13.75 14.62 15.59 16.07 16.62 17.49 17.65 17.85

masculino 12.92 13.13 14.30 14.26 14.42 14.53 14.84 15.73 16.10 16.32

p < 0,0001* 0,0932 (ns) < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001*

feminino 4.15 3.98 4.33 4.81 5.51 5.89 6.39 7.20 7.60 7.61

masculino 7.05 7.22 8.18 9.08 9.21 9.04 9.23 10.93 12.04 12.22

p < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001*

* diferença significativa                                                     (ns) diferença não significativa
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Quadro 1 - Proporção de cada perfil antropométrico nos grupos de adolescentes e adultos, e 

resultado do teste estatístico de significância da diferença dessas proporções entre homens e 

mulheres. 

De acordo com a figura 1, verifica-se uma queda de 8,8% na proporção de 

adolescentes eutróficos nesses últimos dez anos. Com isto, em 2017, 70,14% desta 

população foi classificada em eutrofia. Fazendo esta análise separadamente por 

sexo, esta queda foi maior entre o sexo masculino, representando uma queda de 

10,2%, ou seja, em 2008, 73,79% dos meninos eram eutróficos, já em 2017, esse 

valor passou a ser de 66,24%. Com relação as meninas, em 2008 o valor era de 

76,95% classificadas neste estado nutricional, diminuindo para 70,64% em 2017, o 

que resulta em um declínio de 8,2%. 

Considerando meninas classificadas em sobrepeso, o aumento foi de 32,6%, já que 

em 2008 eram 13,46% e em 2017, 17,85%. Já os meninos, a variação foi de12,92% 

no primeiro ano analisado para 16,32% no último ano, que representa um aumento 

de 26,3%, conforme pode ser observado na figura 2. O total de adolescentes com 

sobrepeso, aumentou 31,5%, passando de 13,44% para 17,67%, segundo a figura 

3. 

Este padrão de crescimento se repete para adolescentes obesos, onde percebe-se 

um aumento geral de 93,6% dos casos, subindo de 4,2% para 8,13%. Analisando 

por sexo, o feminino passou de 4,15% para 7,61%, totalizando um acréscimo de  

83,4%, já o masculino, esse valor foi um pouco menor, passando de 7,05% dos 

meninos obesos em 2008 para 12,22% em 2017, o que representa um aumento de 

73,3%. 
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Figura 1 - Evolução do estado nutricional de adolescentes entre 2008-2017. Brasil, 2018. 

 

 

Figura 2 – Evolução do estado nutricional de adolescentes entre 2008-2017. Brasil, 2018. 

 

 
Figura 3 – Evolução do estado nutricional de adolescentes entre 2008-2017. Brasil, 2018. 

 

Ao explorar os resultados obtidos com a população adulta, nota-se um cenário 

semelhante, com diminuição dos perfis de eutrofia e aumento de sobrepeso e 

obesidade. Conforme a figura 4, em 2008, apresentavam peso adequado 51,4% da 

população adulta, já em 2017, esse número caiu para 37,2%, apresentando um 

decréscimo de 27,6%. Dentre as mulheres, 51,43% eram eutróficas e no último ano 

avaliado, apenas 37,3% se encontravam nessa classificação, o que mostra uma 

queda de 27,5%. Já os homens, a proporção foi de 52,09% para 36,41%, uma 

variação de 30,1%. 

Entre 2008 e 2017, a proporção de mulheres com sobrepeso, passou de 28,32% 

para 33,95%, o que caracteriza um acréscimo de 19,9%. O mesmo ocorreu de forma 
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parecida com os homens, um crescimento de 19,5% levando a 37,22% de casos de 

sobrepeso. No geral, isso significa que 20,6% da população encontra-se com 

excesso de peso, que pode ser verificado na figura 5. 

Observando a figura 6, a obesidade aumentou significativamente em adultos, tanto 

em homens quanto em mulheres. Este perfil estava presente no ano de 2008 em 

apenas 14,45% dos indivíduos, com crescimento de 79,8% dos casos nos últimos 

anos, levando a 25,98% da população adulta em 2017. Diferenciando entre os 

sexos, os homens apresentaram um aumento maior na proporção de obesos, sendo 

de 82,1%, o que significa a alteração de 13,31% para 24,23%. Já nas mulheres, o 

acréscimo de obesas foi de 80,4%, elevando o número de 14,48% para 26,12%. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os pontos expostos, é possível concluir que os perfis nutricionais de 

sobrepeso e obesidade entre adolescentes e adultos alcançaram resultados 

elevados, de acordo com o crescimento populacional e avanços técnicos e 

científicos da última década. Em contrapartida, houve uma redução significativa de 

eutrofia nos dois públicos, sendo os adultos associados a fatores como a chegada 

da menopausa para a população feminina, risco de doenças cardiovasculares 

relacionadas com o sexo masculino, assim como o processo de envelhecimento e 

adoção de comportamentos sedentários em ambos os sexos.  

Em análise das populações estudadas, são visíveis as semelhanças no aumento do 

excesso de peso e diminuição da eutrofia entre os indivíduos. Desta forma, é 

importante ressaltar a relevância dos dados disponibilizados pelo SISVAN Web, os 

quais possam continuar sendo analisados e que sejam realizadas ações 

direcionadas a área de promoção em saúde, como o uso da mídia e campanhas em 

benefício da reeducação alimentar. 
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