
Nutricionista Patrícia Kowalski 
NASF Continente, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Angela Teodósio da Silva  

Graduanda de Nutrição 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Bolsista PET- Saúde Nutrição  

 
 

Orientação de Avaliação Nutricional para crianças e adolescentes: 

 
 

Orientação Nutricional para as crianças (SISVAN): 
 

 

- Estimule o consumo de frutas, verduras e legumes; 
- Verifique sempre a existência de condições alimentares pouco saudáveis; 

- Oriente a mãe para uma alimentação mais adequada de acordo com recomendações para crianças 
sadias,excetuando-se bebês em aleitamento materno exclusivo.  

- Para as crianças entre 6 e 18 meses, oriente sobre a suplementação de ferro, segundo o Programa 
Nacional de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde; 

- Oriente a mãe sobre vacinação, cuidados gerais, higiene e estimulação de acordo com a idade da criança; 

- Verifique e estimule a prática de uma atividade física regular, principalmente entre crianças acima de 4 
anos; 

- Registre sempre as informações sobre o estado nutricional da criança na Caderneta de Saúde da Criança e 
não se esqueça de apresentar a avaliação do crescimento da criança à mãe ou responsável; 

- Parabenize a mãe ou responsável quando o crescimento da criança e sua alimentação estiverem 

adequados. Oriente adequadamente no caso de identificação de risco nutricional; 
- Reforce as recomendações alimentares de acordo com a idade da criança, em especial se houver uma 

mudança de faixa etária que exija novas condutas, até a data do próximo atendimento. Valorize também as 
referências favoráveis à nutrição e saúde presentes na cultura alimentar familiar. 

 
Orientação Nutricional para adolescentes (SISVAN): 

 

- Estimule o consumo de frutas, verduras e legumes; 
- Verifique a presença de condições alimentares pouco saudáveis; 

- Oriente o adolescente e/ ou responsável para uma alimentação mais adequada de acordo com as 
recomendações,segundo seu estágio de maturação sexual  

- Investigue dislipidemias e ofereça orientações pertinentes ao resultado do lipidograma; 

- Oriente o adolescente e/ou responsável sobre vacinação e hábitos de saúde (prevenção e combate ao 
tabagismo, alcoolismo e uso de outras drogas, orientação sexual, etc); 

- Verifique e estimule a prática de uma atividade física regular sob orientação; 
- Parabenize o adolescente e/ou responsável que apresentar crescimento satisfatório e práticas alimentares 

adequadas; 

- No caso de baixo peso: investigue possíveis causas com atenção especial para o consumo insuficiente, alto 
gasto energético (excesso de atividade física), sinais de transtornos alimentares (indução de vômitos, uso de 

laxantes ou medicamentos para emagrecer, preocupação excessiva com a imagem corporal, entre outros); 
oriente corretamente o adolescente e/ou responsável quanto à prática alimentar, visando ao ganho de peso 

e a garantia do crescimento saudável; 
- Registre as informações sobre o estado nutricional do adolescente na Caderneta de Saúde do 

Adolescente,quando houver, ou em formulários apropriados. 

 
Avaliação Nutricional: 

 
 Para realizar a Avaliação Nutricional de Crianças de 0 a 5 anos, usa-se 4 parâmetros: estatura – 

para- idade; peso- para- idade; peso- para- estatura e IMC para idade. 

 

 
 Para realizar a Avaliação Nutricional de Crianças de 5 a 10 anos, usa-se 3 parâmetros: estatura- 

para- idade, peso- para- idade e IMC para idade. 
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 Para realizar a Avaliação Nutricional de Adolescentes de 10 a 19 anos, usa-se 2 parâmetros: estatura 

–para- idade e IMC para idade 

 

 
A seguir seguem as curvas da OMS para a Avaliação Nutricional de crianças e adolescentes, e 

tabelas contendo o Diagnóstico Nutricional a partir dos valores localizados nos Gráficos. 
 

 

 
Gráfico de IMC X Idade para meninas de 5 a 19 anos: 

 
 

 
 

Cálculo do IMC: peso (kg)/ altura (m) ao quadrado 
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Gráfico de Altura x Idade para meninas de 5 a 19 anos:  

 

 
 

 

Gráfico Peso x Idade de Meninas de 0 a 5 anos: 
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Gráfico de IMC x Idade para meninos de 5 a 19 anos: 
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Gráfico de altura x idade para meninos de 5 a 19 anos: 
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Gráfico Peso x Idade de Meninos de 0 a 5 anos: 
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Diagnóstico Nutricional:  
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