
INFLUÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ESTADO 

NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS MENORES DE 

DOIS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO 

CARIRI CEARENSE.  

INTRODUÇÃO: Todo ser humano tem direito à alimentação e nutrição adequadas, de 

acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita em 1948 e assinada por 

povos do mundo inteiro. Todos os indivíduos devem ter acesso à alimentação adequada 

garantida, seja por seus próprios recursos ou com auxílio do governo. O Programa Bolsa 

Família possui a missão de diminuir as desigualdades sociais e proporcionar aos seus 

participantes acesso a saúde, educação e assistência social, por meio da transferência 

condicionada de renda. OBJETIVO: Avaliar o consumo alimentar e o estado 

nutricional de crianças menores de dois anos, e associar a qualidade e diversidade do 

consumo alimentar aos beneficiários do Programa governamental Bolsa Família. 

METODOLOGIA: Estudo transversal descritivo, com abordagem quantitativa, realizado 

na Região Metropolitana do Cariri Cearense. A amostra foi composta por crianças entre 

6 e 23 meses de idade. Os dados foram coletados por meio de questionários contendo 

informações a respeito das condições socioeconômicas e demográficas da família e 

saúde infantil. As análises estatísticas foram realizadas com o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), procede-se a análise descritiva dos dados, 

aplicação do teste Qui-Quadrado, Razões de Chance (RC), Intervalor de Confiança de 

95% e respectivos valores de p foram calculados pela regressão logística multinominal. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Juazeiro do 

Norte, onde obteve aprovação para sua realização e publicação sob o parecer no 

2.920.644.  RESULTADOS: Das 132 crianças que compuseram a amostra, 94 (71,2%) 

não foram amamentadas exclusivamente até os 6 primeiros meses de vida e 16 (17%) 

apresentaram baixo peso. Foi visto também que a maioria das famílias (87%) 

apresentou Insegurança Alimentar (IA), sendo em 35% grave. Houve associação entre 

IA e maior número de pessoas na casa e desemprego. Foi observado também ingestão 

inadequada de cálcio, folato, vitamina E e A, magnésio, vitamina C, zinco, riboflavina, 

tiamina e fibra. CONCLUSÃO: De acordo com os resultados obtidos, foi visto que o 

aumento da renda, proporcionado pelo programa, tem gerado maior acesso à 

alimentação para as famílias beneficiárias. Porém ainda é preocupante o número de 

crianças com baixo peso, famílias em IA grave e consumo alimentar irregular visto a 

carência de certos micronutrientes.  Os achados do presente estudo apontam para a 

necessidade de ações de promoção da alimentação saudável direcionadas a essas 

famílias. Escolhas alimentares saudáveis devem ser incentivadas de modo a promover 

melhorias nas condições nutricionais dessas crianças e prevenir doenças crônicas ao 

longo da vida. 

PALAVRAS-CHAVE: ANTROPOMETRIA; SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL; CRIANÇAS. 


