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Resumo
A  desnutrição  é  um  dos  maiores  problemas  de  saúde  pública  do  mundo  e  atinge 
principalmente populações de baixo nível socioeconômico. O seu efeito está mais fortemente 
associado  à  população  infantil  devido  aos  prejuízos  que  pode  causar  ao  crescimento  e 
desenvolvimento.  São  vários  os  fatores  que  podem  estar  relacionados  à  desnutrição,  em 
especial,  ao déficit  estatural  de crianças.  Assim,  esta dissertação de mestrado compreende 
uma  revisão  bibliográfica  sobre  a  desnutrição  em menores  de  cinco  anos  e  seus  fatores 
associados, e um artigo original. Objetivos: identificar possíveis fatores associados ao déficit 
estatural  de  crianças  menores  de  cinco  anos  em  conglomerados  urbanos  e  rurais  dos 
municípios de Gameleira (Zona da Mata Meridional de Pernambuco) e São João do Tigre 
(Semi-árido da Paraíba), escolhidos em função do baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Métodos: a coleta de dados realizou-se mediante visitas domiciliares para aferição das 
medidas  antropométricas  e  aplicação  de  questionários  específicos  sobre  condições 
socioeconômicas, de saúde e nutrição. Para a avaliação antropométrica utilizou-se o software 
WHO Anthro 2005. Considerou-se com déficit estatural crianças com escore Z<-2 (estatura-
para-idade).  A associação  entre  variáveis  foi  mensurada  através  da  razão  de  prevalência, 
intervalo de confiança (IC95%) e do teste qui-quadrado. Resultados: foram estudadas 1.267 
crianças, 702 de Gameleira e 565 de São João do Tigre, com prevalência de déficit estatural 
de 16,4% e 14,9%, respectivamente. Gameleira apresentou situação socioeconômica inferior, 
com elevados percentuais de crianças vivendo em locais sem saneamento básico e com mais 
de 90% em insegurança alimentar e nutricional. Neste município, o déficit estatural esteve 
associado  diretamente  à  idade  materna  e  inversamente  ao  estado  nutricional  materno  e 
número de consultas pré-natais (p<0,05). Nos dois municípios, a ausência de alguns bens de 
consumo, indicativo do nível socioeconômico da família, contribuiu para a maior freqüência 
de déficit estatural. A desnutrição apresentou associação inversa com o peso ao nascimento. 
Conclusão: os resultados deste estudo indicam que existe grande contingente de crianças com 
desnutrição  nestes  municípios,  estando  esta  associada,  principalmente,  ao  baixo  nível 
socioeconômico das famílias.
Palavras-chave:  Estado  Nutricional;  Altura;  Crianças;  Condições  socioeconômicas; 
Antropometria.



Abstract
Malnutrition is one of the biggest public health problems in the world and affect,  mainly, 
population with low socioeconomic level. Its effects are strongly associated with the children 
population because it might cause inadequate growth and development. Many factors could be 
related  to  malnutrition,  especially  to  children  with  height  deficit.  Therefore,  this  study is 
composed of a literature review on malnutrition and associated factors in children under-five 
year old, and an original paper. Objectives: To evaluate height deficit and to identify possible 
associated  factors  in  under-five  year  old  children  living  in  urban  and  rural  area  from 
Gameleira (sugar-cane area of Pernambuco) and  São João do Tigre (Semi-arid of Paraíba), 
towns chosen in function of their low Human Development Index. Methods: data collection 
was achieved through home visits  to  do anthropometric  measurements  and application  of 
questionnaires  on  socioeconomic,  health  and  nutritional  conditions.  For  anthropometric 
evaluation it was used the software WHO Anthro 2005. It was considered with height deficit 
children  with  <-2  Z  score  (height-for-age).  Association  between  variables  was  measured 
through the prevalence rate, confident interval (CI95%) and chi-squares test. Results: a total of 
1.267 children had been studied, 702 from Gameleira and 565 from São João do Tigre, with 
height  deficit  prevalence  of  16.4%  and  14.9%,  respectively.  Gameleira  has  worst 
socioeconomic condition, with high percentages of children living in places without any basic 
sanitation and with more than 90% of food and nutritional  insecurity.  In this  city,  height 
deficit is directly associated with maternal age and inversely to nutritional status of mothers 
and number of prenatal consultations (p<0.05). In these municipalities, the absence of some 
house-hold possessions, as a proxy of family socioeconomic level, was associated with height 
deficit.  Malnutrition was inversely associated with birthweight.  Conclusion:  the results of 
this study indicate that there are a great number of children with malnutrition in these cities, 
and it is associated, mainly, to the low socioeconomic level of the families.
Key-works: Nutritional state; Height; Children; Socioeconomic conditions; Anthropometry.
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1. APRESENTAÇÃO

A desnutrição  infantil,  independentemente  de sua etiologia,  é  um dos  maiores 

problemas  de  saúde  dos  países  em desenvolvimento  (MONTEIRO et  al,  2009;  MONTE, 

2000), sendo um importante indicador das condições de saúde e da qualidade de vida de uma 

população (BATISTA FILHO apud ROUQUAYROL, 1991). 

Além de seus reflexos presentes em alterações na estatura  e massa corporal,  a 

desnutrição em crianças está associada à maior mortalidade e risco de doenças infecciosas, 

além  de  comprometer  o  desenvolvimento  psicomotor,  rendimento  escolar  e  capacidade 

produtiva na idade adulta (UNICEF, 2007; BLACK, 2008; VICTORA, 2008). 

O crescimento humano, devido à sua estreita dependência de fatores ambientais, é 

um dos melhores indicadores de saúde da criança (Ministério da Saúde, 2002). Condições 

socioeconômicas  inadequadas  levam  à  privação  das  satisfações  básicas  promovendo  o 

inadequado crescimento na infância (OLIVEIRA, 2007).

Um dos índices antropométricos utilizados para avaliar o crescimento infantil é o 

índice estatura-para-idade, que reflete o crescimento alcançado em estatura considerando a 

idade  da  criança  (SISVAN,  2004).  Este  índice  ajuda  a  identificar  crianças  com  déficit 

estatural, que traduz o efeito cumulativo do estresse nutricional (WHO, 2006a; BEATON et 

al., 1990).

Na América Latina/Caribe,  o percentual de déficit  estatural  (16,6%) é bastante 

inferior  ao  encontrado  em regiões  da  Ásia  (46%)  e  África  (38%).  No  entanto,  ainda  se 

encontra acima do esperado em uma população para que ela seja considerada bem nutrida, 

que é de 2,3% (UNICEF, 2007; WHO, 1986; WHO, 1995). No Brasil,  o déficit  estatural 

reduziu em cerca  de 50% na última década,  passando de 13,5% em 1996 para 6,8% em 

2006/7 (PNDS, 2006; MONTEIRO, 2009). 

Vários estudos demonstram a associação entre o nível socioeconômico e o estado 

nutricional  de  crianças  menores  de  cinco  anos  (OLIVEIRA,  2007;  DRACHLER,  2003; 

ROCHA, 2007; AERTS, 2004; ENGSTROM & ANJOS, 1999),  ficando evidente  que nas 

regiões  menos  providas  de  infra-estrutura,  onde  as  condições  de  vida  da  população  são 

precárias, encontram-se maior número de crianças desnutridas. 
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No Nordeste, uma das regiões mais pobres do país, a extrema pobreza é refletida 

no  estado  nutricional  da  população,  especialmente  nas  crianças  devido  a  sua  maior 

vulnerabilidade às condições ambientais e nas quais as conseqüências nutricionais são mais 

imediatas e graves (ROSE, 1999; MESSER, 2002).

A situação de miséria vivida por grande parte da população nordestina não pode 

ser  explicada  pelas  divergentes  condições  climáticas  encontradas  na região,  pois  tanto  no 

Nordeste  seco  como  na  chuvosa  Zona  da  Mata  as  carências  nutricionais  são  evidentes 

(CASTRO, 2007).

Estas duas regiões são representadas neste estudo pelos municípios de São João 

do Tigre (Semi-árido da Paraíba) e Gameleira (Zona da Mata Meridional de Pernambuco), 

escolhidos  em função  do  seu  baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH),  0,527  e 

0,590, respectivamente. A finalidade é determinar a prevalência de desnutrição nestas duas 

localidades,  tendo  como  foco  a  prevalência  de  déficit  estatural  e  seus  possíveis  fatores 

associados.

Desta  forma,  este  estudo  objetivou  a  elaboração  de  uma  revisão  bibliográfica 

sobre a desnutrição  em crianças  e um artigo  original  intitulado  “Déficit  estatural  e  seus 

fatores associados em menores de cinco anos, em conglomerados urbanos e rurais da 

Zona da Mata Meridional e Semi-árido do Nordeste do Brasil”, que será enviado para 

publicação na Revista Brasileira Materno Infantil.  Nele se descreve o perfil nutricional de 

crianças de duas populações com características climáticas divergentes, mas que apresentam 

condições  socioeconômicas  semelhantes  que  se  refletem  no  seu  baixo  Índice  de 

Desenvolvimento Humano (IDH).
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2. REVISÃO DA LITERATURA

A desnutrição é causada por um desequilíbrio entre as necessidades de nutrientes 

essenciais do organismo e a ingestão dos mesmos e está associada a diversos fatores sociais, 

econômicos  e  demográficos.  Com  resultado  do  processo  de  transição  nutricional,  a 

prevalência  de sobrepeso/obesidade  aumentou consideravelmente  nas  últimas  décadas.  No 

entanto, a desnutrição ainda está presente em grande parte da população, especialmente nas 

crianças por sua maior vulnerabilidade (ROSE, 1999; MESSER, 2002).

Sabe-se que o crescimento humano, expresso pelo aumento de peso corporal, é um 

processo  dinâmico  e  contínuo  que  ocorre  durante  toda  a  vida  e  que,  devido  à  estreita 

dependência  de  fatores  ambientais,  é  um  dos  melhores  indicadores  de  saúde  da  criança 

refletindo as suas condições de vida no passado e no presente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002). 

O potencial  genético  de crescimento  de cada  indivíduo será  alcançado  ou não 

dependendo das condições de vida a que está submetido. Portanto, o processo sofre influência 

de fatores intrínsecos (genéticos,  metabólicos e malformações) e extrínsecos (alimentação, 

saúde, higiene, habitação, cuidados gerais com a criança, etc.) (ROMANI; LIRA, 2004). 

Condições socioeconômicas inadequadas levam à privação das satisfações básicas 

que,  por  sua  vez,  se  traduz  em restrições  no  consumo alimentar,  condições  precárias  do 

ambiente sanitário e elevada carga de morbidade, promovendo o inadequado crescimento na 

infância (OLIVEIRA, 2007). 

A desnutrição em crianças, independentemente de sua etiologia, é um dos maiores 

problemas de saúde dos países em desenvolvimento (MONTEIRO, 2009; MONTE, 2000). O 

diagnóstico  precoce  da  desnutrição  tem  grande  importância  durante  o  crescimento  e 

desenvolvimento infantil,  pois  a desnutrição ocorrida em crianças,  além dos seus reflexos 

presentes em alterações na estatura e massa corporal, está associada a maior mortalidade e 

risco  de  doenças  infecciosas,  além  de  comprometer  o  desenvolvimento  psicomotor, 

rendimento escolar e capacidade produtiva na idade adulta (UNICEF, 2007; BLACK, 2008; 

VICTORA, 2008).
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2.1. Avaliação nutricional na infância

Dentre  os  vários  métodos  existentes,  a  antropometria  é  o  mais  utilizado  para 

avaliar o estado nutricional e estabelecer o perfil nutricional de populações em virtude de sua 

praticidade  e  baixo  custo.  Em  crianças,  os  índices  antropométricos  mais  freqüentemente 

utilizados  são  o  peso-para-idade,  a  estatura-para-idade  e  o  peso-para-altura  e,  mais 

recentemente, o Índice de Massa Corporal-para-idade (IMC/idade). Esses índices são obtidos 

comparando-se  as  informações  de  peso,  altura,  idade  e  sexo  com  curvas  de  referência 

recomendadas  pela  Organização  Mundial  de  Saúde,  sendo  a  curva  atualmente  adotada  a 

WHO-2006, que foi desenvolvida a partir de estudo multicêntrico realizado no Brasil e em 

outros  cinco  países  (Índia,  Gana,  Noruega,  Oman  e  EUA),  com  amostras  de  crianças 

saudáveis e submetidas a regimes ótimos de amamentação e alimentação (WHO, 2006c).

A estatura-para-idade reflete o crescimento alcançado em estatura considerando a 

idade  da  criança.  Este  índice  pode  ajudar  a  identificar  crianças  com déficit  estatural  ou 

nanismo (baixa estatura), devido à subnutrição por tempo prolongado ou repetidas infecções 

comuns na primeira infância. As crianças com elevada estatura para idade também podem ser 

identificadas,  sendo que  raramente  isto  representa  problema a  menos  que  seja  excessivo, 

podendo refletir transtornos endócrinos incomuns (WHO, 2006a; BEATON, 1990).

O peso-para-idade  reflete  o peso corporal  em relação  à  idade da criança.  Este 

índice é utilizado para avaliar se uma criança está com déficit ponderal, refletindo um quadro 

de  desnutrição  global,  mas  não  é  recomendado  para  classificar  crianças  com 

sobrepeso/obesidade. Uma das limitações deste índice é a não discriminação da desnutrição se 

crônica ou aguda, tendo em vista não considerar a estatura no cálculo do mesmo, embora seja 

bastante utilizado em triagens nos serviços básicos de saúde pela facilidade da obtenção do 

peso da criança (WHO, 2006a; SISVAN, 2004).

O  índice  peso-para-estatura  reflete  o  peso  corporal  proporcional  à  estatura.  É 

especialmente  útil  na  identificação  de  crianças  com  desnutrição  aguda  ou  recente,  em 

situações em que a idade é desconhecida e também identifica crianças com excesso de peso 

para a estatura que podem estar em risco de se tornarem obesas (WHO, 2006a; SISVAN, 

2004).
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O IMC-para-idade é um índice especialmente útil para identificar crianças com 

sobrepeso/obesidade. O IMC é calculado a partir do peso (kg) dividido pela estatura elevada 

ao quadrado (m2), considerando a idade da criança (WHO, 2006a). Recentemente este índice 

passou a ser recomendado pela OMS a partir da publicação das novas curvas de referência 

para menores de cinco anos (WHO, 2006b).

2.2. Transição nutricional na infância: desnutrição vs sobrepeso

Entende-se por  transição  epidemiológica  as  mudanças  ocorridas  no tempo  nos 

padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população específica e que, 

em  geral,  ocorrem  em  conjunto  com  outras  transformações  demográficas,  sociais  e 

econômicas. Consiste na existência de um primeiro estágio que fora marcado pelas doenças 

pestilências e pela fome epidêmica; um segundo, pelo declínio das pandemias; e um terceiro, 

caracterizado pelas doenças degenerativas e produzidas pelo homem, ou seja, a mudança de 

um padrão epidemiológico para outro (OMRAN, 2005).

O  caráter  linear  e  unidirecional  sugerido  pelos  estágios  da  transição 

epidemiológica  pode  ter  sido observado em países  desenvolvidos  no denominado  modelo 

clássico  de  transição.  No  Brasil,  assim  como  na  maioria  dos  países  da  América  Latina, 

observa-se um modelo tardio e polarizado de transição, no qual há uma superposição entre as 

etapas  nas  quais  predominam  as  doenças  transmissíveis  e  degenerativas  (FRENK,  1991; 

PAES, 1999).  A reintrodução de doenças como dengue e cólera  ou o recrudescimento de 

outras como a malária, hanseníase e leishmanioses indicam uma natureza não-unidirecional 

denominada contra-transição (FRENK, 1991).

Denominamos de transição nutricional as mudanças ocorridas em uma população 

no decorrer  do tempo relacionadas  a problemas  nutricionais  (BATISTA FILHO, RISSIN, 

2003).  Estas  mudanças  ocorrem  devido  a  modificações  da  ingestão  alimentar,  como 

conseqüências  de  mudanças  sociais,  econômicas,  demográficas  e  relacionadas  à  saúde 

(POPKIN, 2001).

A  urbanização,  a  melhoria  das  condições  de  saúde,  decorrente,  em parte,  da 

importação de tecnologia médica e da melhoria das condições de saneamento básico, e maior 

participação dos trabalhadores no setor terciário da economia são exemplos, dentre outros, de 
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transformações  que  interferem  diretamente  na  geração  de  renda,  estilos  de  vida  e, 

especialmente,  no  perfil  nutricional  da  população  (BATISTA  FILHO;  RISSIN,  2003; 

RINALDI, 2008).

A  transição  nutricional  pode  ser  configurada  como  um  processo  que  é 

caracterizado por quatro etapas:  a) controle, como evento epidemiológico significativo,  do 

“kwashiorkor”,  ou  desnutrição  edematosa,  aguda  e  grave,  com  elevada  mortalidade;  b) 

controle do marasmo nutricional, caracterizado pela perda elevada e até extrema dos tecidos 

moles (massa adiposa e muscular, principalmente); c) a terceira fase teria como representação 

o aparecimento do binômio sobrepeso/obesidade, em escala populacional e a influência deste 

nas  doenças  crônicas  não  transmissíveis;  d)  a  última  etapa  da  transição  se  configura  na 

correção do déficit estatural (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; RINALDI, 2008).

No Brasil, o déficit estatural reduziu em cerca de 50%, passando de 13,5% em 

1996 para 6,8% em 2006/7. Dois terços desta redução poderiam ser atribuídos aos fatores 

aumento da escolaridade materna, crescimento do poder aquisitivo das famílias, à expansão 

da assistência à saúde e à melhoria nas condições de saneamento (MONTEIRO, 2009). 

Ao  mesmo  tempo  em que  declina  a  ocorrência  de  desnutrição  em crianças  e 

adultos, aumenta a prevalência de sobrepeso/obesidade na população brasileira, estabelecendo 

um antagonismo de tendências temporais que é uma das características marcantes do processo 

de transição nutricional do país (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; MONTEIRO, 1999).

2.2.1.Perfil da desnutrição nas últimas décadas

Na  Sessão  Especial  da  Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas  (2002),  foi 

estabelecido a estratégia de reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas 

que sofrem de fome, tendo como indicador o baixo peso em menores de cinco anos. Entre 

1990 e 2006, houve redução do baixo peso de 32% para 27%, sendo encontrados nos países 

do Sul da Ásia e da África Sub-saariana os maiores percentuais de desnutrição: 46% e 28%, 

respectivamente.

O Brasil está entre os 58 países avaliados com taxa de redução da prevalência de 

desnutrição igual ou superior a 2,6%. Países com taxas iguais ou menores que 0,5% foram 
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considerados sem progresso em relação à meta estabelecida e, com exceção do Haiti, todos 

são países africanos. A América do Norte, boa parte da Oceania e Europa, e o Norte da Ásia 

não foram avaliados na pesquisa (UNICEF, 2007).

Considerando  os  grandes  inquéritos  realizados  em  nível  nacional  no  Brasil 

(Estudo  Nacional  da  Despesa  Familiar  –  ENDEF –  1974-1975;  Pesquisa  Nacional  sobre 

Saúde e Nutrição – PNSN – 1989; Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde – PNDS – 

1996;  Pesquisa de Orçamentos  Familiares  – POF – 2002-2003),  nota-se forte  declínio  da 

prevalência de déficits de peso-para-idade de 16,6% para 7,1% no intervalo de cerca de 14 

anos  que  separa  os  inquéritos  de  1974-1975  e  1989.  Declínios  menos  intensos,  porém 

contínuos, de 7,1%, para 5,6% e de 5,6% para 4,6%, são observados nos intervalos de cerca 

de  sete  anos  que  separam  os  dois  inquéritos  subseqüentes  de  1989-1996  e  2002-2003 

(VIACAVA, 1983; INAN, 1990; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; IBGE, 2006).  

O Norte e Nordeste foram as regiões que apresentaram declínio mais intenso nas 

prevalências de déficit de peso-para-idade nas últimas décadas, em especial o Nordeste, onde 

os percentuais caíram de 24,9% em 1974-1975 para 5,4% em 2002-2003.

Comparando-se o percentual de crianças com déficit ponderal há três décadas com 

os resultados apresentados na PNDS realizada em 2006, é possível constatar uma redução de 

aproximadamente 90% em seu valor,  chegando a 1,7% o total  de menores de cinco anos 

desnutridos no país. O déficit de peso-para-idade e estatura-para-idade apresentam valores de 

1,98% e 7%, respectivamente. A distribuição espacial da prevalência dos déficits de altura-

para-idade indica que o retardo de crescimento na infância é ligeiramente mais freqüente no 

meio rural (7,6%) do que no meio urbano (6,9%) e acentuadamente mais freqüente na região 

Norte (14,9%) do que nas demais regiões do País (PNDS, 2006). 

No Estado de Pernambuco, entre a I e II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, 

encontrou-se uma redução de 38% na prevalência de déficit estatural em crianças menores de 

cinco anos, sendo maior entre aquelas com idade igual ou superior a 24 meses (45%). Entre a 

II e III Pesquisas, a redução foi de 50% para este mesmo indicador (UNICEF, 1992; INAN, 

1998; DN/UFPE, 2008).
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2.3. Fatores associados à desnutrição

A desnutrição,  segundo alguns  autores,  ocorre  pela  ausência  de alimentos,  em 

associação ou não com outros fatores. No entanto, na maior parte dos casos, a desnutrição não 

ocorre  por  falta  de alimento  (MONTEIRO, 2003;  VICTORA, 2003).  Isto  porque existem 

várias  outras  dimensões  necessárias  a  promoção  de  uma  boa  nutrição,  que  abrangem  a 

disponibilidade e acesso ao alimento, condições adequadas para sua utilização (água limpa, 

saneamento adequado, utensílios, equipamentos, etc.), condições de vida, habitação e saúde 

das famílias, acesso a serviços de promoção e atenção à saúde, etc. (VALENTE, 2003).

O contexto de vida no qual a criança está inserida exerce grande influência no seu 

crescimento e desenvolvimento. Oliveira et al (2007), ao estudar pré-escolares de  municípios 

da Bahia e de São Paulo,  observou que a variabilidade do crescimento linear  na infância 

estava associada não só a fatores diretamente relacionados à criança (baixo peso ao nascer, 

desmame precoce ou ausência da amamentação, esquema vacinal incompleto, história prévia 

de desnutrição), mas também às condições relacionadas aos municípios (IDH e assistência 

pré-natal) e aos domicílios.

A  capacidade  da  família  de  enfrentamento  das  condições  biológicas  e  de 

morbidade depende da estrutura da sociedade no que diz respeito à qualidade dos serviços 

prestados à população. Drachler et al (2003), ao analisar os dados do inquérito sobre o estado 

nutricional e o desenvolvimento das crianças de Porto Alegre (1998 a 1990), observaram que 

o  efeito  da  escolaridade  materna  e  da  ocupação  dos  pais  na  altura  da  criança  somente 

apresentava associação em áreas mal providas, indicando a importância do ambiente físico e 

social no processo de crescimento.

Os autores acima citados verificaram também o aumento na média da altura das 

crianças com o aumento da renda per capita, da idade materna ao nascimento da criança, do 

intervalo interpartal e do peso ao nascimento, sendo, esta última variável, a de maior efeito 

sobre  a  altura.  O  efeito  do  peso  ao  nascimento  deve-se  em  parte  a  dificuldades  no 

estabelecimento da alimentação, complicações clínicas da criança e maior risco de doenças 

infecciosas (BERKOWITZ, 1993; SAWAYA, 2006)

Barroso et al (2008), ao estudar crianças residentes em uma área de prevalência 

elevada de insegurança alimentar, encontrou forte associação do baixo peso ao nascer com o 
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déficit  estatural,  independentemente  da  renda  e  de  outros  determinantes  básicos  e 

intermediários.  A renda familiar  mensal  per  capita também apresentou  associação  com o 

déficit estatural neste e em outros estudos em crianças (ROCHA, 2007; AERTS, 2004; ).

Desde a década de 60 vem aumentando a participação da mulher na atividade 

econômica  e,  conseqüentemente,  acentua-se  cada  vez  mais  a  sua  participação  na  renda 

familiar (LEONE e BALTAR, 2008). Estudos demonstram que a maior inserção materna no 

trabalho remunerado garante um maior ganho de peso infantil do que o trabalho domicilar 

exclusivo, no qual a mãe dedica mais tempo aos cuidados da prole. Encontrou-se um aumento 

de  70%  no  risco  de  déficit  de  altura/idade  em  crianças  de  famílias  cujas  mães  não 

trabalhavam.  Isto  porque  o  trabalho  materno  está  associado  à  disponibilidade  de  bens  de 

consumo  duráveis  e  à  participação  da  mãe  na  alimentação  dos  filhos  que,  por  sua  vez, 

associaram-se ao ganho de peso da criança (FACCHINI, 1995; OLINTO, 1993).

AERTS et al (2004) também encontrou diversos fatores associados ao retardo  de 

crescimento em menores  de cinco anos como renda  per capita,  condições das habitações, 

idade da mãe ao nascimento da criança, intervalo interpartal inferior a 24 meses, baixo peso 

ao  nascer,  hospitalização  no  primeiro  ano  de  vida  e  escolaridade  materna.  Conforme 

aumentou os anos de estudo da mãe, houve uma redução considerável no percentual de déficit 

estatural, sendo de 23% em mães analfabetas e apenas 3,6% em mães com nove ou mais anos 

de estudo.  O mesmo ocorreu em relação  à  escolaridade  paterna,  sendo os  percentuais  de 

crianças desnutridas neste caso bastante inferiores quando comparado a escolaridade da mãe.

Engstrom  e  Anjos  (1999),  ao  analisarem  informações  coletadas  na  Pesquisa 

Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN, 1989), também verificaram que a desnutrição nas 

crianças foi maior nas mães analfabetas (29,4%), reduzindo com o aumento da escolaridade 

materna. Saber ler e escrever, mesmo sem escolaridade formal, influenciou favoravelmente o 

estado de nutrição dos filhos fazendo cair quase pela metade a prevalência de déficit estatural, 

ficando em 16,8% das crianças.

O estado nutricional materno também esteve relacionado ao déficit estatural. Em 

mães  com baixo  peso,  foi  maior  a  prevalência  de  déficit  estatural,  reduzindo  quase  pela 

metade em mães com estado nutricional adequado (ENGSTROM & ANJOS, 1999). Apesar 

de o déficit estatural ser menor em mães com sobrepeso, o excesso de peso está associado a 
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hábitos  alimentares  inadequados  da  mãe  que  serão  vivenciados  também  pela  criança 

influenciando para o ganho de peso na vida adulta.

3. OBJETIVOS

3.1. Geral

Avaliar o estado nutricional e seus fatores associados em menores de cinco anos, 

de conglomerados urbanos e rurais da Zona da Mata e Semi-árido do Nordeste. 

3.2. Específicos

 Determinar a prevalência de déficit estatural e as características socioeconômicas dos 

municípios estudados;

 Analisar os possíveis fatores associados ao déficit estatural em menores de cinco anos 

da Zona da Mata e Semi-árido do Nordeste.

4. METODOS

4.1. Local do estudo

O  presente  estudo  teve  seu  componente  de  campo  incluso  nas  pesquisas 

“Avaliação  da  situação  alimentar  e  nutricional  e  seus  fatores  determinantes  em 

conglomerados urbanos e rurais da Zona da Mata do Estado de Pernambuco” e “Avaliação da 

situação alimentar e nutricional e seus fatores determinantes em conglomerados urbanos e 

rurais do Semi-árido do Estado da Paraíba” realizadas nos municípios de Gameleira e São 

João  do  Tigre,  respectivamente,  escolhidos  em  função  do  seu  baixo  Índice  de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Este índice é determinado por dados de três dimensões do 

desenvolvimento  humano:  a  educação,  a  partir  das  informações  do  percentual  de  adultos 

alfabetizados e da taxa de escolarização; a saúde a partir do indicador de expectativa de vida 

ao nascer, a longevidade, e a renda obtida a partir do cálculo do PIB per capita em dólares 

(PNUD, 2006).
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4.2. Características do município de Gameleira

O município de Gameleira está localizado na Zona da Mata de Pernambuco, área 

de maior pluviosidade do território estadual e de antiga ocupação, onde a atividade econômica 

predominante,  desde o século XVI, é a monocultura  da cana-de-açúcar  caracterizada pela 

elevada concentração de renda e mercado de trabalho instável  entre a estação de máximo 

emprego (setembro/março) e o período de entressafra (abril/agosto), quando a ocupação do 

trabalho braçal cai para níveis mínimos na cidade e no campo, estabelecendo-se um período 

crítico de trabalhos avulsos, subemprego ou completo desemprego.

Gameleira, assim como as demais cidades situadas na Zona da Mata, é rodeada de 

população miserável,  com muitos  problemas de nutrição e elevada incidência  de doenças, 

devido a uma crise que se prolonga há bastante tempo na região que envolve a atividade 

sucroalcooleira, sem que surja uma dinâmica econômica suficiente, em outros segmentos da 

economia, para contrabalançar os percalços da atividade tradicional (CAVALCANTI, 2008). 

Segundo dados do IBGE (Censo Populacional de 2000), o município possui uma 

área de 257,72 km2 e população de 24.003 habitantes, dos quais 69,4% são residentes na área 

urbana e 30,6% no meio rural, sendo constituída de 49,4% de homens e 50,6% de mulheres. 

Mesmo no espaço urbano, as atividades econômicas acham-se estreitamente dependentes dos 

efeitos e demandas oriundos da agroindústria canavieira. 

Em 1991, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) era de 0,482, elevando-se, 

no ano 2000,  para 0,590, representado pelos sub-índices  de 0,648 na educação,  0,627 na 

longevidade e 0,496 na renda (PNUD, 2008), com 73,56% das famílias, em 2004, vivendo em 

condição de pobreza absoluta (FGV, 2008).

4.3. Características do município de São João do Tigre

São João do Tigre,  situado na micro-região  dos  Cariris  Velhos,  no Estado da 

Paraíba, faz parte de um conglomerado de municípios que, há dez anos, representava, em seu 

conjunto, uma das áreas mais pobres do Nordeste e de todo o País. Está localizado no semi-

árido nordestino, área exposta, periodicamente, à ocorrência cíclica das grandes estiagens que 

resultam em fracassos cruciais  da produção agropecuária  e no desencadeamento  de crises 

alimentares agudas. Esta zona é considerada como uma das grandes prioridades e, ao mesmo 

tempo,  como  um  dos  maiores  desafios  da  Política  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e 

19



Nutricional, pela magnitude dos problemas, condições de pobreza e contingente populacional 

exposto (BATISTA FILHO, 2005).

Segundo dados do IBGE (Censo Populacional de 2000), o município possui uma 

área de 816,11 km2, com população de 4.481 habitantes, distribuída na proporção de 27,6% na 

cidade e 72,4% no campo, sendo constituída de 49,8% de homens e 50,2% de mulheres.

O Índice  de  Desenvolvimento  Humano (IDH) no município  era  de 0,428,  em 

1991,  elevando-se,  no  ano  2000,  para  0,527,  representado  pelos  sub-índices  de  0,590 na 

educação, 0,517 na longevidade e 0,475 na renda (PNUD, 2008).

4.4. Desenho do estudo

Trata-se de um estudo transversal analítico com amostras de populações urbanas e 

rurais. O estudo constou de levantamento dos dados socioeconômicos, de saúde e de nutrição, 

mediante  visitas  domiciliares,  aplicação  de  questionários  específicos  e  exames  físicos 

antropométricos.

4.5. Tamanho e procedimento amostral

A amostra foi do tipo probabilística para os conglomerados urbanos e rurais dos 

municípios, de modo a garantir consistência estatística para comparações entre estes espaços, 

bem  como  estratificações  para  teste  de  hipóteses  de  fatores  de  riscos  biológicos, 

socioeconômicos e ambientais, sendo definido, aproximadamente, 250 famílias/conglomerado 

nos municípios. Foram acrescidos 10% de domicílios na amostra prevista para compensar as 

possíveis perdas ou problemas de não resposta.

Tendo em vista o reduzido universo populacional do município de São João do 

Tigre (pouco mais de 4.700 pessoas) e a condição de que fossem incluídas apenas famílias 

com menores  de cinco anos,  a amostragem foi trabalhada  de modo a incorporar  todas as 

famílias com esta condição (crianças), identificadas pelo cadastro de Programa de Agentes 

Comunitários  de  Saúde  (PACS).  Desta  forma,  a  amostra  tornou-se  “quase  censitária”, 

cobrindo praticamente toda a população do município, com exclusão dos eventuais casos de 

recusa da família visitada.

O sorteio  da unidade amostral  (domicílio)  em cada uma das áreas geográficas 

procedeu em três estágios, considerando sucessivamente: conglomerado urbano/rural de cada 
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município, setor censitário do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e domicílio com crianças 

menores de cinco anos.

O sorteio  do  número  de  setores  censitários  foi  feito  por  sorteio  com base  no 

recenseamento  de  2000  (IBGE,  Censo  Populacional  de  2000).  Em  cada  setor  censitário 

sorteado foi tomado como marco inicial para identificação dos domicílios, o ponto extremo do 

setor voltado para o nascente (critério utilizado pelo IBGE). A partir deste ponto, nos setores 

urbanos,  seguindo  o  sentido  horário  em  cada  uma  das  quadras,  foram  identificadas, 

consecutivamente, as unidades domiciliares. Nos setores rurais, foram visitados os domicílios 

mais próximos ao marco inicial do setor. A equipe de campo contou com a orientação dos 

agentes de saúde para o acesso aos domicílios.

4.6. Trabalho de campo

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2005 no município de 

Gameleira e de maio a julho no município de São João do Tigre.

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, que constou de 

registro dos membros da família, das condições socioeconômicas, características do domicílio, 

situação  de  saúde  das  mães  e  das  crianças  e  morbidade  dos  menores  de  cinco  anos 

(APÊNDICE).

Para o trabalho de campo a pesquisa contou com seis técnicos pré-selecionados 

por  seus  currículos  e  capacitados  pelo  Departamento  de  Nutrição  da  UFPE,  mediante 

treinamento  de  40  horas.  Também  foram  realizadas  experiências  práticas  sobre  o 

preenchimento  do  questionário,  coleta  de  dados  socioeconômicos  e  aferição  das  medidas 

antropométricas.

O estudo piloto foi realizado com um total de 30 famílias. Nesta ocasião, além de 

testar o instrumento de coleta, foi colocada em prática a logística do trabalho de campo, a fim 

de verificar a sua exeqüibilidade.

O acesso ao domicílio foi realizado com o consentimento do chefe da família. Para 

a avaliação das medidas antropométricas foi necessário o consentimento livre e esclarecido do 

adulto. Para os menores de idade foi preciso o consentimento do pai ou responsável.
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Ao final de cada dia de trabalho, os entrevistadores revisaram e codificaram os 

questionários  no  próprio  setor,  visando  detectar  falhas  de  preenchimento  que  exigissem 

retorno imediato ao domicílio. Após o término do trabalho de campo, os questionários foram 

enviados ao Departamento de Nutrição para uma segunda revisão por parte da equipe técnica.

4.7. Avaliação nutricional

A aferição das medidas antropométricas foi baseada nos procedimentos do manual 

United Nations Statistical Office de 1986. 

O peso  das  crianças  menores  de  cinco  anos  de  idade  foi  aferido  utilizando  a 

balança  tipo  relógio  da  marca  Itac,  com  capacidade  de  25kg  e  graduações  de  100g, 

acompanhada de acessórios como uma escala de metal, moisés, calcinha e corrente de ferro 

para pendurá-la. Para a pesagem dos adultos foi utilizada a balança digital  marca Filizola, 

modelo Personal Line E-150, com capacidade para 150 kg e graduação de 100g.

Para aferição da estatura foi utilizado o antropômetro confeccionado em barra de 

madeira,  amplitude  de  100  cm  e  subdivisões  de  0,1  cm  fabricado  segundo  as  normas 

estabelecidas.  As crianças menores de 2 anos foram medidas em posição de decúbito dorsal 

sobre o antropômetro. As crianças de 2 anos e mais foram medidas em posição vertical. Para 

os adultos foi utilizada a fita Stanley com amplitude de 200 cm e subdivisões de 0,1 cm.

O peso e altura foram medidos em duplicata, considerando como variação mínima 

entre as medidas 0,5cm para a altura e 100g para o peso. A média aritmética entre as medidas 

foi usada para a análise. Os entrevistadores trabalharam em duplas na aferição das medidas 

antropométricas.  Os  membros  da  família  foram  pesados  e  medidos  sem  sapatos,  usando 

vestuário mínimo.

Na avaliação antropométrica das crianças menores de cinco anos, foram utilizados 

os  índices  peso-para-idade,  estatura-para-idade,  peso-para-estatura  e  Índice  de  Massa 

Corporal/idade (IMC/idade), segundo a distribuição em escores Z, tendo como base a curva-

padrão  de  crescimento  desenvolvida  pela  Organização  Mundial  de  Saúde (WHO, 2006c). 

Foram consideradas com déficit estatural crianças com escore Z<-2 segundo o índice estatura-

para-idade.
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Na avaliação antropométrica das mães, foi utilizado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), segundo a classificação recomendada pela Organização Mundial  de Saúde (WHO, 

1995):

IMC < 18,5 kg/m2 = baixo peso

IMC ≥ 18,5 e < 25,0 kg/m2 = eutrofia

IMC ≥ 25,0 e < 30,0 kg/m2 = sobrepeso

IMC ≥ 30.0 kg/m2 = obesidade

4.8. Análise bioquímica

A coleta de sangue foi realizada mediante punção venosa e leitura imediata por 

meio  do  Hemocue  (Hemocue  Limited,  Sheffield  -  UK).  Os  indivíduos  foram  colocados 

sentados de maneira confortável, com o braço estendido e imobilizado. A veia antecubital foi 

limpa  com algodão embebido  em desinfetante  e  deixada  secar.  Após,  ela  foi  puncionada 

usando  agulha  e  seringa  descartáveis.  As  primeiras  gotas  de  sangue  foram colocadas  na 

curveta até que ela esteja completamente cheia. A quantidade excedente de sangue sobre a 

mesma foi retirada. A curveta, então, foi inserida no fotômetro e o resultado da concentração 

de hemoglobina será mostrado após 15 a 45 segundos. A curveta usada foi imediatamente 

descartada.  O  diagnóstico  de  anemia  foi  realizado  com  base  no  padrão  da  Organização 

Mundial de Saúde, considerando como anêmicas as crianças de seis meses a cinco anos com 

hemoglobina abaixo de 11g/dl, mulheres não grávidas acima de 15 anos, 12g/dl (OMS, 1968; 

OMS, 1972; WHO, 2001). 

Para análise de retinol sérico em crianças de 6 a 59 meses, pequena quantidade de 

soro  foi  imediatamente  colocada  em  tubo  de  ensaio  e  centrifugada  no  local  da  coleta. 

Posteriormente, todas as amostras foram transportadas em caixa de isopor com gelo e sal para 

o Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, onde foram analisadas 

pelo  Laboratório  de  Bioquímica.  O  retinol  sérico  foi  determinado  por  espectrofotometria 

(Bessey & Lowry),  com o controle de qualidade por cromatografia líquida de alta pressão 

HPLC (DERUYTER & DE LEENHEER, 1976), sendo analisado de acordo com o critério da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1996), seguindo a classificação: < 20 µg/dl = déficit; 

≥ 20 µg/dl = adequado.
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4.9. Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional

A  avaliação  da  (in)segurança  alimentar  foi  efetuada  mediante  a  aplicação  da 

Escala  Brasileira  de  Insegurança  Alimentar  –  EBIA  (SEGALL-CORRÊA,  2004).  Sendo 

composta  de  15 perguntas  relativas  a  situação  alimentar  vivida  nos  três  meses  anterior  à 

entrevista. Para as respostas positivas, foi atribuído o valor “1”, e para as respostas negativas o 

valor  “0”,  resultando  num escore  com amplitude  de  0  a  15  pontos.  A soma dos  escores 

resultantes foi classificada em dois níveis: “0 (zero)” segurança alimentar; “1-15” insegurança 

alimentar.

4.10.Variáveis de estudo e sua operacionalização

Variável dependente

 Estado  nutricional  de  crianças  menores  de  cinco  anos:  avaliado  através  do  índice 

estatura-para-idade.

Variáveis independentes

 Variáveis biológicas:

o Sexo: masculino, feminino

o Idade da criança: em meses

 Variáveis socioeconômicas

o Renda mensal familiar per capita

o Posse  de  bens  de  consumo  das  famílias:  geladeira/freezer,  ventilador, 

liquidificador, televisão.

o Alfabetização: analfabeta, lê e escreve

o Nível de escolaridade materna: anos de estudo (até quatro anos e cinco anos 

ou mais de estudo)
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o Segurança  Alimentar  e  Nutricional:  segurança  alimentar,  insegurança 

alimentar

 Variáveis ambientais

o Situação do domicílio: urbana ou rural

o Número de pessoas por domicílio: até cinco pessoas e seis ou mais pessoas

o Condições sanitárias das habitações

 Abastecimento de água: com ou sem canalização interna;

 Esgotamento sanitário: esgoto público ou não;

 Destino do lixo: coleta pública ou não;

 Presença de banheiro no domicílio;

 Variáveis reprodutivas

o Idade materna: em anos;

o Estado nutricional materno: IMC (classificação recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde);

o Assistência pré-natal: sem assistência; menos de seis consultas e seis ou mais 

consultas;

o Peso ao nascer: baixo peso (<2500g), peso insuficiente (2500 a 2999g), peso 

adequado (≥ 3000g). As crianças com peso ao nascer igual ou superior a 4000g 

foram agrupadas juntamente com as de peso adequado.  

o Aleitamento  materno:  não  recebeu  leite  materno  e  recebe  ou  recebeu  leite 

materno;

 Variáveis bioquímicas: retinol sérico da criança, hemoglobina da mãe e hemoglobina 

da criança (conforme classificação referida anteriormente).
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4.11.Processamento e Análise dos dados

Os  dados  foram  digitados  em  dupla  entrada.  Para  o  seu  processamento,  foi 

utilizado  o  programa  de  computador  Epi  Info,  versão  6,04  de  1994.  A  avaliação 

antropométrica foi  realizada mediante  o  software WHO Anthro 2005, versão beta (WHO, 

2006b).

A associação entre as variáveis foi mensurada através da razão de prevalência e do 

testes  qui-quadrado  e  qui-quadrado  corrigido  de  Yates  (para  variáveis  dicotômicas), 

considerando-se o nível de significância estatístico de 5%.

4.12.Considerações éticas 

Os projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil 

de  Pernambuco,  Processo  Nº  386  (ANEXO)  com  a  finalidade  de  atender  às  normas 

regulamentares  de pesquisas envolvendo seres humanos -  Resolução 196/96,  do Conselho 

Nacional de Saúde. Os mesmos foram financiados pelo CNPq (Processo N° 502952/2003-2 e 

502955/2003-1)

Chegando  ao  domicílio,  antes  da  aplicação  do  questionário,  o  entrevistador 

explicava  ao  entrevistado  todos  os  objetivos  da  pesquisa.  Também  foram  prestados 

esclarecimentos  sobre  a  confidencialidade  dos  dados.  O  termo  de  consentimento  livre  e 

esclarecido (APÊNDICE) foi assinado após a concordância do entrevistado em responder as 

questões.

O  índice  de  massa  corporal  foi  informado  às  mães  após  a  avaliação 

antropométrica,  sendo  indicado,  se  fosse  o  caso,  os  procedimentos  necessários  para  as 

situações  de  desnutrição  e  de  sobrepeso/obesidade.  O  mesmo  ocorrendo  em  relação  às 

crianças.
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5. RESULTADOS

Os resultados  deste  estudo estão  apresentados  sob a  forma de artigo  científico 

original intitulado “Déficit estatural e seus fatores associados em menores de cinco anos, 

em  conglomerados  urbanos  e  rurais  da  Zona  da  Mata  Meridional  e  Semi-árido  do 

Nordeste do Brasil”, conforme regulamentação do Colegiado de Pós-graduação do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. 
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Resumo
Objetivos: avaliar o déficit  estatural  e identificar possíveis fatores associados em crianças 
menores de cinco anos, em conglomerados urbanos e rurais dos municípios de Gameleira 
(Zona da Mata Meridional de Pernambuco) e São João do Tigre (Semi-árido da Paraíba), 
escolhidos  em função  do  baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH).  Métodos: a 
coleta  de  dados  realizou-se  mediante  visitas  domiciliares  para  aferição  das  medidas 
antropométricas e aplicação de questionários sobre condições socioeconômicas, de saúde e 
nutrição.  Para  a  avaliação  antropométrica  utilizou-se  o  software WHO  Anthro 2005. 
Considerou-se  com  déficit  estatural  crianças  com  escore  Z<-2  (estatura-para-idade).  A 
associação  entre  variáveis  foi  mensurada  através  da  razão  de  prevalência,  intervalo  de 
confiança (IC95%) e do teste qui-quadrado.  Resultados: foram estudadas 1.267 crianças, 702 
de Gameleira e 565 de São João do Tigre, com prevalência de déficit estatural de 16,4% e 
14,9%,  respectivamente.  Gameleira  apresentou  situação  socioeconômica  inferior,  com 
elevados percentuais de crianças vivendo em locais sem saneamento básico e com mais de 
90% em  insegurança  alimentar  e  nutricional.  Neste  município,  o  déficit  estatural  esteve 
associado  diretamente  à  idade  materna  e  inversamente  ao  estado  nutricional  materno  e 
número de consultas pré-natais (p<0,05). Nos dois municípios, a ausência de alguns bens de 
consumo, indicativo do nível socioeconômico da família, contribuiu para a maior freqüência 
de déficit estatural. A desnutrição apresentou associação inversa com o peso ao nascimento. 
Conclusão: os resultados deste estudo indicam que existe grande contingente de crianças com 
desnutrição  nestes  municípios,  estando  esta  associada,  principalmente,  ao  baixo  nível 
socioeconômico das famílias.
Palavras-chave: Estado Nutricional; Estatura; Crianças; Condições sociais; Antropometria.
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Abstract
Objectives: To evaluate height deficit and to identify possible associated factors in under-five 
year  old  children  living  in  urban  and  rural  area  from  Gameleira  (sugar-cane  area  of 
Pernambuco) and São João do Tigre (Semi-arid of Paraíba), towns chosen in function of their 
low Human Development Index. Methods: data collection was achieved through home visits 
to  do  anthropometric  measurements  and  application  of  questionnaires  on  socioeconomic, 
health  and nutritional  conditions.  For  anthropometric  evaluation  it  was  used the  software 
WHO Anthro 2005. It was considered with height deficit children with <-2 Z score (height-
for-age). Association between variables was measured through the prevalence rate, confident 
interval (CI95%) and chi-squares test. Results: a total of 1.267 children had been studied, 702 
from Gameleira and 565 from São João do Tigre, with height deficit prevalence of 16.4% and 
14.9%, respectively. Gameleira has worst socioeconomic condition, with high percentages of 
children living in places without any basic sanitation and with more than 90% of food and 
nutritional insecurity. In this city, height deficit is directly associated with maternal age and 
inversely to nutritional status of mothers and number of prenatal consultations (p<0.05). In 
these  municipalities,  the  absence  of  some  house-hold  possessions,  as  a  proxy  of  family 
socioeconomic  level, was  associated  with  height  deficit.  Malnutrition  was  inversely 
associated with birthweight.  Conclusion:  the results of this study indicate that  there are a 
great number of children with malnutrition in these cities, and it is associated, mainly, to the 
low socioeconomic level of the families.
Key-works: Nutritional state; Height; Children; Socioeconomic conditions; Anthropometry.
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Introdução

A desnutrição  infantil,  independentemente  de  sua  etiologia,  é  um dos  maiores 

problemas de saúde dos países em desenvolvimento25,26, sendo um importante indicador das 

condições de saúde e da qualidade de vida de uma população4.

Além de seus reflexos  presentes em alterações  na estatura  e massa corporal,  a 

desnutrição em crianças está associada à maior mortalidade e risco de doenças infecciosas, e 

compromete o desenvolvimento psicomotor,  rendimento escolar e capacidade produtiva na 

idade adulta7,36,39.

Devido à sua estreita dependência de fatores ambientais, o crescimento é um dos 

melhores indicadores de saúde da criança23. Assim, condições socioeconômicas inadequadas 

comprometem o crescimento na infância, pois levam à privação das satisfações básicas do 

indivíduo29.

Um dos índices antropométricos utilizados para avaliar o crescimento infantil é o 

índice estatura-para-idade, que reflete o crescimento alcançado em estatura considerando a 

idade da criança34. Este índice ajuda a identificar crianças com déficit estatural, que traduz o 

efeito cumulativo do estresse nutricional41,5.

Existe grande contingente de crianças com déficit estatural em todo o mundo. Na 

América  Latina/Caribe  são  16,6%  de  desnutridos  e,  em  regiões  da  Ásia  e  África,  este 

percentual chega a 46% e 38%, respectivamente. Percentuais estes bem acima do esperado em 

uma população para que ele seja considerada bem nutrida, que é de 2,3% de desnutrição36,44,45. 

No Brasil, o déficit estatural reduziu em cerca de 50% na última década, passando de 13,5% 

em 1996 para 6,8% em 2006/724,26.

Percebe-se, assim, que as maiores prevalências de crianças desnutridas estão nas 

regiões mais pobres do mundo. Vários estudos que buscam identificar os fatores associados à 

desnutrição infantil observam a estreita relação entre o estado nutricional da criança e o nível 

socioeconômico em que vive1,14,16,29,32. Nas regiões menos providas de infra-estrutura, onde as 

condições de vida da população são precárias, é que se encontram o maior número de crianças 

desnutridas.
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O Brasil,  apesar de ser um país privilegiado em recursos naturais  e de grande 

desempenho  econômico,  apresenta  marcantes  desigualdades  em  relação  aos  aspectos 

geográficos e sociais. O Nordeste é uma das regiões onde mais se acentuam os contrastes e 

desigualdades em relação à distribuição de renda, níveis de escolaridade, acesso aos serviços 

de  saúde,  condições  de  moradia,  etc.3,37.  A  extrema  pobreza  em que  vive  a  população  é 

refletida  especialmente  nas  crianças  devido  sua  maior  vulnerabilidade  às  condições 

ambientais e nas quais as conseqüências nutricionais são mais imediatas e graves22,33.

A situação de miséria vivida por grande parte da população nordestina não pode 

ser  explicada  pelas  divergentes  condições  climáticas  encontradas  na região,  pois  tanto  no 

Nordeste seco como na chuvosa Zona da Mata as carências nutricionais são evidentes10. Estas 

duas  regiões  distintas  do  ponto  de  vista  climático  são  representadas  neste  estudo  pelos 

municípios de São João do Tigre (Semi-árido) e Gameleira (Zona da Mata), com a finalidade 

de determinar a prevalência de déficit estatural em crianças menores de cinco anos e seus 

possíveis fatores associados. 

Metodologia

O  presente  estudo  teve  seu  componente  de  campo  incluso  nas  pesquisas 

“Avaliação  da  situação  alimentar  e  nutricional  e  seus  fatores  determinantes  em 

conglomerados urbanos e rurais da Zona da Mata do Estado de Pernambuco” e “Avaliação da 

situação alimentar e nutricional e seus fatores determinantes em conglomerados urbanos e 

rurais do Semi-árido do Estado da Paraíba” realizadas nos municípios de Gameleira e São 

João  do  Tigre,  respectivamente,  escolhidos  em  função  do  seu  baixo  Índice  de 

Desenvolvimento Humano (IDH).

Trata-se de um estudo transversal analítico com amostras do tipo probabilística 

para os conglomerados urbanos e rurais dos municípios, sendo definido, aproximadamente, 

250 famílias com menores de cinco anos por conglomerado, identificadas pelo cadastro no 

programa de agentes  comunitários  de saúde (PACS).  A amostra  foi  acrescida de 10% de 

domicílios para compensar as possíveis perdas ou problemas de não resposta.

O sorteio  da unidade  amostral  (domicílio)  em cada  uma das  áreas  geográficas 

procedeu em três estágios, considerando sucessivamente: conglomerado urbano/rural de cada 
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município, setor censitário do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e domicílio com crianças 

menores de cinco anos.

O sorteio  do  número  de  setores  censitários  foi  feito  por  sorteio  com base  no 

recenseamento de 200019. Em cada setor censitário sorteado foi tomado como marco inicial 

para identificação dos domicílios, o ponto extremo do setor voltado para o nascente (critério 

utilizado pelo IBGE). A partir deste ponto, nos setores urbanos, seguindo o sentido horário 

em cada uma das quadras, foram identificadas, consecutivamente, as unidades domiciliares. 

Nos setores rurais, foram visitados os domicílios mais próximos ao marco inicial do setor. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2005 em Gameleira e 

de maio a julho em São João do Tigre, constando dos dados socioeconômicos, de saúde e de 

nutrição, mediante visitas domiciliares, aplicação de questionários específicos e aferição de 

medidas antropométricas.

A  equipe  de  campo  foi  composta  por  seis  técnicos  pré-selecionados  pelo 

Departamento de Nutrição da UFPE, mediante treinamento de 40 horas. Foi realizado estudo 

piloto com um total de 30 famílias para testar o instrumento de coleta e colocar em prática a 

logística do trabalho de campo a fim de verificar a sua exeqüibilidade.

O acesso ao domicílio foi realizado com o consentimento do chefe da família. As 

medidas antropométricas foram avaliadas após consentimento livre e esclarecido do adulto e, 

para menores de idade, do pai ou responsável.

Foram analisadas variáveis biológicas (sexo e idade da criança), sócio-econômicas 

(renda mensal familiar  per capita, posse de bens de consumo pelas famílias, alfabetização e 

nível  de  escolaridade  materna,  segurança  alimentar  e  nutricional),  variáveis  ambientais 

(situação do domicílio, número de pessoas por domicílio, condições sanitárias das habitações), 

variáveis  reprodutivas  (idade  e  estado  nutricional  materno,  assistência  pré-natal,  peso  ao 

nascer, aleitamento materno) e variáveis bioquímicas (retinol sérico da criança, hemoglobina 

da mãe e da criança).

A aferição das medidas antropométricas foi baseada nos procedimentos do manual 

United Nations Statistical Office de 198638. O peso das crianças menores de cinco anos de 

idade foi aferido utilizando a balança tipo relógio (marca Itac, capacidade 25kg, graduação 

100g),  acompanhada  de  uma  escala  de  metal,  moisés,  calcinha  e  corrente  de  ferro  para 
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pendurá-la. Para a pesagem dos adultos foi utilizada a balança digital (marca Filizola, modelo 

Personal Line E-150, capacidade 150 kg, graduação 100g).

Para aferição da estatura foi utilizado o antropômetro confeccionado em barra de 

madeira (amplitude 100cm, subdivisões 0,1cm) fabricado pelo departamento de nutrição.  As 

crianças  menores  de  2  anos  foram  medidas  em  posição  de  decúbito  dorsal  sobre  o 

antropômetro.  As crianças  de 2 anos  e  mais  foram medidas  em posição  vertical.  Para  os 

adultos foi utilizada a fita Stanley (amplitude 200cm, subdivisões 0,1cm).

Foram aferidas duas medidas de peso e altura e anotadas no questionário. A média 

de cada medida foi usada para a análise. Os entrevistadores trabalharam em duplas na aferição 

das medidas antropométricas. Os membros da família foram pesados e medidos sem sapatos, 

usando vestuário mínimo.

Na  avaliação  antropométrica  das  crianças,  foi  utilizado  o  índice  estatura-para-

idade, segundo a distribuição em escores Z, tendo como base a curva-padrão de crescimento 

desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde41. Foram consideradas com déficit estatural 

crianças com escore Z<-2 segundo o índice estatura-para-idade.

Na avaliação antropométrica das mães, foi utilizado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), segundo a classificação recomendada pela Organização Mundial de Saúde (1995)44.

Para análise bioquímica da hemoglobina foi realizada a coleta de sangue mediante 

punção venosa e leitura imediata por meio do Hemocue (Hemocue Limited, Sheffield - UK). 

Os  indivíduos  foram  colocados  sentados  com  o  braço  estendido  e  imobilizado.  A  veia 

antecubital foi limpa com algodão embebido em desinfetante e deixada secar. Após, ela foi 

puncionada  usando  agulha  e  seringa  descartáveis.  As  primeiras  gotas  de  sangue  foram 

colocadas na curveta até que ela estivesse completamente cheia. A quantidade excedente de 

sangue sobre a mesma foi retirada. A curveta, então, foi inserida no fotômetro e o resultado da 

concentração  de  hemoglobina  foi  mostrado  após  15  a  45  segundos.  A  curveta  usada  foi 

imediatamente  descartada.  O diagnóstico  de anemia  foi  realizado com base no padrão  da 

Organização Mundial  de Saúde,  considerando como anêmicas as crianças de seis meses  a 

cinco anos com hemoglobina abaixo de 11g/dl, mulheres não grávidas acima de 15 anos, 12g/

dl30,43. 
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Para análise de retinol sérico em crianças de 6 a 59 meses, pequena quantidade de 

soro  foi  imediatamente  colocada  em  tubo  de  ensaio  e  centrifugada  no  local  da  coleta. 

Posteriormente, todas as amostras foram transportadas em caixa de isopor com gelo e sal para 

o Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, onde foram analisadas 

pelo  Laboratório  de  Bioquímica.  O  retinol  sérico  foi  determinado  por  espectrofotometria 

(Bessey & Lowry),  com o controle de qualidade por cromatografia líquida de alta pressão 

HPLC12,  sendo  analisado  de  acordo  com o  critério  da  Organização  Mundial  de  Saúde42, 

seguindo a classificação: < 20 µg/dl = déficit; ≥ 20 µg/dl = adequado.

Os  dados  foram  digitados  em  dupla  entrada  e  processados  no  programa  de 

computador  Epi  Info,  versão  6,04  de  199417.  A  avaliação  antropométrica  foi  realizada 

mediante o  software WHO Anthro 2005, versão beta46. A associação entre as variáveis foi 

mensurada através da razão de prevalência e do testes qui-quadrado e qui-quadrado corrigido 

de Yates (para variáveis dicotômicas), considerando-se o nível de significância estatístico de 

5%.

Os projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética da Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco,  Processo  Nº  386  (ANEXO)  com  a  finalidade  de  atender  às  normas 

regulamentares de pesquisas envolvendo seres humanos - Resolução 196/9627, do Conselho 

Nacional de Saúde. Os mesmos foram financiados pelo CNPq (Processo N° 502952/2003-2 e 

502955/2003-1)

O  índice  de  massa  corporal  foi  informado  às  mães  após  a  avaliação 

antropométrica,  sendo  indicado,  se  fosse  o  caso,  os  procedimentos  necessários  para  as 

situações  de  desnutrição  e  de  sobrepeso/obesidade.  O  mesmo  ocorrendo  em  relação  às 

crianças.

Resultados

Foram avaliadas 702 crianças (50,7% meninas) do município de Gameleira e 565 

(55,9% meninos) do município de São João do Tigre, após exclusão de 29 crianças (23 de 

Gameleira e 6 de São João do Tigre) que não tiveram a estatura registrada. A prevalência de 

déficit estatural foi de 16,4% e 14,9% em Gameleira e São João do Tigre, respectivamente 

(tabela 1).
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As  populações  estudadas  apresentaram  características  socioeconômicas 

semelhantes  (tabela  1),  com  altos  percentuais  de  crianças  no  primeiro  quartil  de  renda, 

vivendo  em  locais  onde  não  são  prestados  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo, com maior predominância no município de Gameleira 

(p<0,05).  A insegurança  alimentar  esteve  presente  em cerca  de  90% do total  de crianças 

avaliadas. Gameleira também apresentou maiores percentuais de mães com menos de 20 anos 

e de mães que não fizeram pré-natal e em São João do Tigre houve maior número de crianças 

com baixo peso ao nascer (p<0,05). O déficit de retinol sérico e hemoglobina da criança e o 

déficit de hemoglobina materna também foram mais prevalentes no município de Gameleira 

(p<0,05).

Considerando o município de Gameleira (tabela 2), encontrou-se maior chance de 

desnutrição  em crianças  cujas  mães  tinham idade  igual  ou superior  a  30 anos  (Razão de 

Prevalência  [RP]=2,3;  IC95% 1,1-4,5).  As  crianças  cujas  mães  tinham sobrepeso/obesidade 

apresentaram menor chance de desnutrição (RP=0,6, IC95% 0,4-0,96), tendo como referência o 

grupo de mães com peso adequado. O percentual de crianças desnutridas foi maior (28,4%) 

entre o grupo de mães que não fez pré-natal (RP=2,4, IC95% 1,4-3,8) em relação às mães que 

realizaram 6 ou mais consultas (12%).

O  déficit  estatural  esteve  associado  ao  baixo  peso  ao  nascer  (RP=3,0,  IC95% 

1,9-4,8) e ao peso ao nascer insuficiente (RP=2,1, IC95% 1,4-3,2), considerando o grupo de 

crianças com peso adequado ao nascimento. O mesmo ocorreu em São João do Tigre onde o 

risco de desnutrição também foi maior entre crianças com baixo peso ao nascer (RP=2,2, 

IC95% 1,3-3,7) e peso ao nascer insuficiente (RP=2,3, IC95% 1,4-3,6).

Em relação às variáveis bioquímicas, houve diferença estatisticamente significante 

na prevalência de desnutrição nas crianças em que as mães tinham déficit de hemoglobina 

(RP=1,5, IC95% 1,1-2,2), o mesmo não ocorreu em relação à hemoglobina das crianças.

Entre as variáveis  socioeconômicas  (tabela  3), no grupo de mães  analfabetas  a 

prevalência  de desnutrição nas crianças foi  maior  do que entre as mães  que sabiam ler e 

escrever (RP=1,6, IC95% 1,1-2,3). Também houve associação entre a escolaridade materna e a 

desnutrição,  com maior  chance de crianças  desnutridas quando as mães  tinham menos de 

cinco  anos  de  estudo  em  comparação  às  mães  com cinco  anos  ou  mais  (RP=2,2,  IC95% 

1,4-3,4). 
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Não possuir geladeira/freezer e ventilador aumentou a chance de déficit estatural 

(RP=1,7,  IC95% 1,2-2,4  e  RP=2,0,  IC95% 1,3-1,6).  Em  São  João  do  Tigre  a  posse  de 

liquidificador é que apresentou significância estatística (RP=1,7, IC95% 1,1-2,6).

Considerando as variáveis ambientais, foi evidenciado risco maior de desnutrição 

em  domicílios  com  6  ou  mais  pessoas  (RP=1,5,  IC95% 1,2-2,1),  em  domicílios  sem 

esgotamento  sanitário  (RP=2,2,  IC95% 1,2-4,0),  sem coleta  pública  de  lixo  (RP=1,8,  IC95% 

1,2-2,9) e sem banheiro interno (RP=1,5, IC95% 1,1-2,2).

As demais variáveis  do estudo não apresentaram associação significante com o 

déficit estatural.

Discussão

A prevalência de déficit  estatural  nesta pesquisa foi  de 16,4% em Gameleira e 

14,9% em São João do Tigre, sendo superior a 2,3% de déficit (escore Z < -2), percentual 

esperado em uma população sadia e com oportunidade de se desenvolver fisicamente sem 

restrições de natureza ambiental para que esta seja considerada bem nutrida44,45. No Brasil, a 

prevalência de déficit estatural reduziu cerca de 72% nas últimas décadas1, chegando a 7% em 

2006, sendo 5,7% o percentual na região Nordeste24, valores estes inferiores aos encontrados 

nos municípios em questão.

Dados das I, II e III Pesquisas Estaduais de Saúde e Nutrição13,21,35, demonstram 

uma redução considerável na prevalência de déficit estatural em crianças menores de cinco 

anos. Entre a I e II, uma redução de 38% e entre a II e III, de 50%. A última pesquisa estadual 

realizada apresenta valores percentuais de 7,7% de crianças com baixa estatura-para-idade, 

resultados estes também inferiores aos encontrados em Gameleira e São João do Tigre.

A situação de extrema pobreza no nordeste brasileiro não se deve as contingências 

climáticas,  pois  tanto  na  Zona  da  Mata  como  no  Semi-árido  do  Nordeste  as  carências 

nutricionais são evidentes. No Semi-árido, representado neste estudo por São João do Tigre, 

as deficiências  nutricionais  são episódicas (fome epidêmica) ligadas ao baixo consumo de 

comida em certas ocasiões devido, sobretudo, à pobreza generalizada da população. Na Zona 

da Mata, representada pelo município de Gameleira, o uso monopolista da terra pela cana-de-

açúcar impede, de forma permanente, a outras utilizações pela população tornando a situação 

da fome ainda mais grave (fome endêmica)10.
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Apesar  de  divergentes  condições  climáticas,  Gameleira  e  São  João  do  Tigre 

apresentam  condições  socioeconômicas  semelhantes,  estando  Gameleira  em  situação 

levemente mais preocupante. São elevados os percentuais de crianças vivendo em condições 

sanitárias precárias, sem serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

em moradias inadequadas e com baixa renda familiar (tabela 1). Estas condições têm sido 

associadas ao retardo no crescimento infantil11,14,16,28,29,  o que explica a alta prevalência de 

desnutrição nos municípios, cujos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) estão entre os 

mais baixos do Estado29.

As condições  estruturais  da sociedade podem viabilizar  o acesso da família  a 

serviços de melhor qualidade e melhores condições econômicas29. Foi observado por Drachler 

et al (2003) que em domicílios com infra-estrutura inadequada a altura das crianças tendia a 

ser  menor14.  A  prevalência  de  déficit  estatural  também  tem  na  renda  familiar  um  fator 

importante na sua determinação, pois esta possibilita a aquisição de bens que, por sua vez, 

irão  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  enfrentamento  das  condições 

biológicas e de morbidade14,29,32. Assim, medidas que aumentem a renda familiar e a qualidade 

das moradias são potencialmente úteis para melhorar a saúde das crianças14.

Foi  observado  por  Facchini18 que  a  maior  inserção  materna  no  trabalho 

remunerado garantia um maior ganho de peso infantil do que o trabalho domiciliar exclusivo, 

no qual a mãe dedica mais tempo aos cuidados da prole. Crianças de famílias cujas mães não 

trabalham tinham maior risco de déficit estatural, pois o trabalho materno está associado à 

disponibilidade de bens de consumo duráveis e à participação da mãe na alimentação dos 

filhos e em outras questões prioritárias16,28.

Vários estudos mostram a importância  da determinação social  no crescimento 

infantil, particularmente a da escolaridade materna8,15,24,40. Cardoso9, ao estudar áreas urbanas 

da região nordeste, encontrou em mães analfabetas um risco quase 3 vezes maior de ter um 

filho com déficit estatural de que mães com quatro ou mais anos de escolaridade. Engstrom & 

Anjos16, encontraram maior percentual de desnutrição em mães analfabetas, reduzindo com o 

aumento da escolaridade materna. O nível de escolaridade materno influencia nos cuidados 

preventivos e curativos que a mãe realiza e a sua atenção aos filhos, além de outras práticas 

que promovam a saúde infantil9.
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Outras variáveis que tiveram associação positiva com o déficit estatural também 

estão relatadas na literatura como o peso ao nascimento11,14,29, assistência pré-natal11,28 e estado 

nutricional  materno16.  O efeito do peso ao nascimento deve-se em parte a dificuldades no 

estabelecimento da alimentação e complicações clínicas da criança6. 

O percentual de déficit estatural diminuiu com o aumento de peso materno, sendo 

menor nas mães que tinham sobrepeso/obesidade. Fato também observado por Engstrom e 

Anjos16, ao analisarem informações coletadas na Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição.

Idades maternas inferiores a 20 anos não se configuraram como características de 

risco para a desnutrição sendo este grupo o que apresentou menor  percentual  de crianças 

desnutridas. Resultado inverso ao encontrado por Aerts1 em que a idade materna igual ou 

inferior a 20 anos ao nascimento da criança se configurava um fator determinante do retardo 

de crescimento infantil. 

Entre as variáveis bioquímicas, houve associação entre o déficit estatural e anemia 

da mãe. Apesar de não significante, o percentual de déficit estatural foi 50% maior entre as 

crianças com anemia.  Segundo Osório31, vários fatores estão relacionados à anemia,  como 

condições  socioeconômicas,  estado  nutricional  e  consumo  alimentar,  sendo  este  último  a 

principal causa de anemia em crianças menores de cinco anos após os seis meses de vida.

A insegurança alimentar esteve presente em aproximadamente 90% das crianças 

avaliadas,  resultado  bastante  superior  ao  verificado  no  Brasil  em  famílias  com  crianças 

menores de cinco anos, de 50,5%, e no Nordeste, de 67,5%20. A segurança alimentar tem o 

estado nutricional  adequado como um dos  objetivos  almejados.  No entanto,  existem altas 

prevalências de insegurança alimentar, nacional e regionalmente, enquanto que a freqüência 

de desnutrição em crianças tem diminuído mesmo nas regiões pobres e, neste estudo, não 

apresentou associação estatisticamente significante com a desnutrição por déficit estatural.

Conclusões

Os municípios  avaliados  apresentam altos  percentuais  de  crianças  com déficit 

estatural  em  virtude  das  condições  precárias  de  vida  a  que  está  submetida  a  população 

avaliada. A desigualdade social e conseqüente pobreza e insegurança alimentar encontrada 

nestes locais, são a real causa da desnutrição nas crianças menores de cinco anos. Grande 

parte dos fatores associados ao déficit estatural estão relacionados ao nível socioeconômico 
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das  famílias,  como  analfabetismo  materno,  serviços  públicos  prestados  a  população, 

condições de moradia, entre outros mais indiretamente relacionados, como estado nutricional 

materno e peso ao nascer.

Os  estudos  realizados  no  sentido  de  compreender  melhor  o  problema  da 

desnutrição nestes locais, especialmente nos menores de cinco anos em que as conseqüências 

apresentam-se mais graves, são extremamente importantes, pois possibilitam que medidas de 

intervenção eficazes sejam tomadas. Partindo dos resultados encontrados neste estudo e em 

outros relacionados ao mesmo tema, é necessária e mais urgente a realização de estudos de 

intervenção nestas populações de risco, pois ainda que não sejam suficientes para resolver por 

completo  o  problema  da  desnutrição,  pelo  menos  oferecem  subsídios  para  aplicação  de 

medidas de intervenção específicas que podem abrandar o sofrimento de algumas dezenas de 

pessoas que vivem sem expectativa de melhores condições de vida e de saúde.
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Tabela 1. Percentual de déficit estatural (< 2 escore Z) e condições sócio-econômicas, ambientais, 
reprodutivas e bioquímicas de crianças menores de cinco anos nos municípios de Gameleira - PE e 
São João do Tigre – PB, 2005.

Variáveis
Gameleira São João do Tigre Total
n % n % n %

Déficit estatural (< 2 escore Z) 115 16,4 84 14,9 199 15,7
Condições sócio-econômicas

1º quartil de renda1

Mãe com menos de 5 anos de estudo3

Insegurança alimentar
Domicílio sem geladeira/freezer3

443
441
635
368

64,1
66,7
90,6
52,4

304
310
499
356

56,7
57,3
88,3
63,0

747
751

1134
724

60,9
62,5
89,6
57,1

Condições ambientais
Domicílio rural
≥ 6 pessoas por domicílio3

Sem abastecimento de água público
Sem esgotamento sanitário público1

Sem coleta pública de lixo3

Sem banheiro interno
Analfabetismo materno3

364
344
488
570
516
454
234

51,9
49,0
69,5
81,2
73,5
64,7
35,1

252
168
389
431
327
380
137

46,4
29,7
68,8
76,3
57,9
67,5
25,3

626
512
603

1001
843
834
371

49,4
40,4
47,6
79,0
66,5
65,9
30,7

Condições reprodutivas
Idade materna3 < 20 anos

20 a 29 anos
≥ 30 anos

98
405
163

14,7
60,8
24,5

50
271
220

9,2
50,1
40,7

148
676
383

12,3
56,0
31,7

Estado nutricional da mãe
Baixo peso
Adequado
Sobrepeso e obesidade

23
369
244

3,6
58,0
38,4

26
274
221

5,0
52,6
42,4

49
643
465

4,2
55,0
39,8

Não fez pré-natal3 148 21,0 74 13,2 222 17,5
Peso ao nascer1 Baixo

Insuficiente
Adequado

43
98

497

6,7
15,4
77,9

63
80
421

11,2
14,2
74,6

106
178
918

8,8
14,8
76,4

Não mamava /mamou 51 7,3 45 8,0 96 7,6
Bioquímicas

Déficit de retinol sérico (<20mcg/dL) 3

Déficit de hemoglobina (<11g/dL) 2

Déficit de hemoglobina materna (<12g/dL) 3

139
290
224

25,6
46,5
35,8

65
187
93

15,7
37,2
17,7

204
477
317

21,3
42,3
27,5

Diferença estatisticamente significante entre os municípios (1p<0,05; 2p<0,01; 3p<0,001).
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Tabela 2. Percentual de déficit estatural em crianças menores de cinco anos segundo as variáveis 
biológicas, reprodutivas e bioquímicas, nos municípios de Gameleira – PE e São João do Tigre – PB, 
2005.

DÉFICIT ESTATURAL

Variáveis n
Gameleira

% RP (IC95%)1 n
São João do Tigre
% RP (IC95%)1

Biológicas
Sexo Masculino 346 16,8 1,1 (0,8-1,5) 316 14,9 1,0

Feminino 356 16,0 1,0 249 14,9 1,0
Idade < 2 anos 278 12,9 1,0 219 17,4 1,3 (0,9-1,9)

≥ 2 anos 424 18,6 1,4 (1,0-2,1) 346 13,3 1,0
Reprodutivas
Idade materna < 20 anos 98 9,9 1,0 50 14,0 1,0

20 a 29 anos 405 15,6 1,7 (0,9-3,2) 271 15,9 1,1 (0,5-2,4)
≥ 30 anos 163 20,9 2,3 (1,1-4,5)6 220 14,1 1,0 (0,5-2,2)

Estado nutricional da mãe
Baixo peso 23 21,7 1,2 (0,5-2,6) 26 23,1 1,4 (0,7-3,0)
Adequado 367 18,8 1,0 221 16,4 1,0
Sobrepeso e obesidade 246 12,2 0,6 (0,4-0,9)6 274 10,8 0,7 (0,4-1,1)

Pré-natal Não fez 81 28,4 2,4 (1,4-3,8)7 24 16,7 1,2 (0,5-3,2)
1 a 5 consultas 313 15,7 1,3 (0,8-2,0) 336 15,2 1,1 (0,7-1,8)
≥ 6 consultas 241 12,0 1,0 154 13,6 1,0

Peso ao nascer Baixo 43 34,9 3,0 (1,9-4,8)8 63 25,4 2,2 (1,3-3,7)7

Insuficiente 98 24,5 2,1 (1,4-3,2)7 80 26,3 2,3 (1,4-3,6)8

Adequado2 497 11,7 1,0 421 11,2 1,0
Mamava/mamou Sim 649 16,0 1,0 519 14,6 1,0

Não 51 21,6 1,4 (0,8-2,3) 45 17,8 1,2 (0,6-2,4)
Bioquímicas
Retinol sérico Adequado 405 16,0 1,0 349 14,0 1,0
da criança Déficit3 139 17,3 1,1 (0,7-1,6) 65 18,5 1,3 (0,7-2,3)
Hb da mãe Adequado 401 14,0 1,0 433 14,1 1,0

Déficit4 225 21,3 1,5 (1,1-2,2)6 93 16,1 1,1 (0,7-1,9)
Hb da criança Adequado 336 14,9 1,0 316 13,0 1,0

Déficit5 290 21,0 1,4 (1,0-2,0) 187 17,6 1,4 (0,9-2,1)
1RP (Razão de Prevalência), IC95% (Intervalo de Confiança de 95%); 2Foram incluídas neste grupo 49 
crianças com peso ao nascer igual ou superior a 4000g do município de São João do Tigre; 3Retinol 
sérico <20mcg/dL; 4Hemoglobina <12g/dL; 5Hemoglobina <11g/dL; 6p<0,05; 7p<0,01; 8p<0,001.
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Tabela 3. Percentual de déficit estatural em crianças menores de cinco anos, segundo condições sócio-
econômicas e ambientais, nos municípios de Gameleira – PE e São João do Tigre – PB, 2005.

DÉFICIT ESTATURAL

Variáveis n
Gameleira

DE% RP (IC95%)1 n
São João do Tigre

DE% RP (IC95%)1

Sócio-econômicas
Renda2 1º quartil 443 17,8 1,8 (0,8-4,3) 304 15,5 1,3 (0,6-2,4)

2º quartil 197 15,2 1,6 (0,6-3,8) 159 15,1 1,2 (0,6-2,5)
≥ 3º quartil 51 9,8 1,0 73 12,3 1,0

Alfabetização da mãe Sim 432 13,2 1,0 404 13,9 1,0
Não 234 20,9 1,6 (1,1-2,3)3 137 18,2 1,3 (0,9-2,0)

Escolaridade da mãe < 5 anos 441 19,5 2,2 (1,4-3,4)5 310 17,4 1,5 (1,0-2,3)
≥ 5 anos 220 9,1 1,0 231 11,7 1,0

Segurança Alimentar Sim 66 12,1 1,0 66 10,6 1,0
Não 635 16,9 1,4 (0,7-2,7) 499 15,4 1,4 (0,7-3,0)

Posse de bens de consumo
Geladeira/freezer Sim 334 12,0 1,0 209 9,6 1,0

Não 368 20,4 1,7 (1,2-2,4)4 356 18,0 1,9 (1,2-3,0)4

Ventilador Sim 301 10,6 1,0 135 11,1 1,0
Não 401 20,7 2,0 (1,3-2,8)5 430 16,0 1,4 (0,9-2,4)

Liquidificador Sim 381 15,2 1,0 277 10,8 1,0
Não 321 17,8 1,2 (0,8-1,6) 288 18,8 1,7 (1,1-2,6)3

Ambientais
Domicílio Urbano 338 14,8 1,0 303 13,2 1,0

Rural 364 17,9 1,2 (0,9-1,7) 262 16,8 1,3 (0,9-1,9)
Pessoas/domicílio < 6 358 13,1 1,0 397 12,8 1,0

≥ 6 344 19,8 1,5 (1,2-2,1)3 168 19,6 1,5 (1,0-2,3)
Condições das habitações

Abastecimento Sim 214 10,7 1,0 176 15,9 1,1 (0,7-1,7)
público de água Não 488 18,9 1,8 (1,1-2,7)3 389 14,4 1,0
Esgotamento sanitário Sim 132 8,3 1,0 134 17,9 1,3 (0,8-2,0)

Não 570 18,2 2,2 (1,2-4,0)4 431 13,9 1,0
Coleta de lixo Sim 186 10,2 1,0 238 14,7 1,0

Não 516 18,6 1,8 (1,2-2,9)3 327 15,0 1,0 (0,7-1,5)
Banheiro interno Sim 248 8,9 1,0 183 13,7 1,0

Não 454 20,5 2,3 (1,5-3,6)5 380 15,5 1,1 (0,7-1,8)
1RP (Razão de Prevalência), IC95% (Intervalo de Confiança de 95%); 2Renda domiciliar mensal per capita; 
3p<0,05; 4p<0,01; 5p<0,001.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  estudo  mostrou  a  realidade  enfrentada  por  centenas  de  pessoas, 

especialmente  crianças,  que  vivem em situação  de  extrema  pobreza  e  esquecimento.  São 

vários menores desnutridos, anêmicos, em insegurança alimentar e nutricional. É evidente que 

o  problema  da  desnutrição  diz  respeito  não  apenas  aos  hábitos  alimentares  ou  questões 

fisiológicas, mas principalmente a questões estruturais da sociedade. Dentre todos os fatores 

relacionados ao déficit estatural, foi marcante a influência das condições socioeconômicas. A 

desigualdade social, a falta de oportunidade, a ausência de serviços públicos básicos, tudo isso 

se refletiu na saúde da população. 

É necessário colocar em prática os conhecimentos adquiridos neste estudo através 

de projetos de intervenção direcionados aos fatores que apresentaram associação com o déficit 

estatural  para  dar  significado  a  todo  trabalho  desenvolvido  até  então  e  contribuir  com a 

melhoria da situação de vida dessas populações excluídas, em especial, os menores de cinco 

anos.
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8. APÊNDICES
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Relação com a 
pessoade referênca 
da unidade de 
consumo

1 - Pessoa de 
referência (chefe)
2 - Cônjuge
3 - Filho
4 - Agregado
5 - Outro parente
6 - Pensionista
7 - Empregado 
doméstico
8 - Parente de 
empregado domético
9 - Filho adotivo

Condição de 
presença

1 - Morador 
prsente
2 - Morador 
ausente

Sexo

1 - Masculino
2 - Feminino (não 
gestante e não 
lactante)
3 - Feminino 
(gestante)
4 - Feminino 
(lactante)

Freqüência a escola 
ou creche

1 - sim, rede privada
2 - sim, rede pública
3 - não, já freqüentou
4 - nunca freqüentou

Cor ou raça

1 - Branca
2 - Preta
3 - Amarela
4 - Parda
5 - Indígena

Religião

1 - Católica 
praticante
2 - Católica não 
praticante
3 - Espírita
4 - Evangélica
5 - Evangélica 
pentecostal
6 - Ubanda
7 - Outra

Nível de escolaridade

00 - Sem instrução
01 - Creche
02 - Pré-escolar
03 - Classe de alfabetização de crianças
04 - Alfabetização de adultos
05 - Ensino fundamental ou 1º grau 
regular seriado
06 - Ensino fundamental ou 1º grau 
reular não seriado
07 - Supletivo (ensino fundamental ou 1º 
grau)
08 - Ensino médio ou 2º grau regular
09 - Ensino médio ou 2º grau regular não 
seriado
10 - Supletivo (ensino médio ou 2º grau)
11 - Tecnologia
12 - Pré-vestibular
13 - Superior - graduado completo
14 - Superior - graduado incompleto
15 - Especialização superior
16 - Mestrado ou doutorado

Série que freqüenta ou 
última concluída

01 - Primeira
02 - Segunda
03 - Terceira
04 - Quarta
05 - Quinta
06 - Sexta
07 - Sétima
08 - Oitava
09 - Curso não seriado
10 - Nenhuma

FORMULÁRIO DE
REGISTRO DO DOMICÍLIO

QUESTIONÁRIO N.º QST

1 TOTAL DE PESSOAS: NPES

2 RENDA TOTAL: RENDA

3 TIPO: TIPO
1 Casa Rustica 4 Quarto/Cômodo
2 Casa Não Rustica 5 Outro
3 Apartamento

4 REGIME DE OCUPAÇÃO: REGIME
1 Própria Já Paga 5 Alugada
2 Própria Em Aquisição 6 Invadida
3 Cedida Por Empregador 7 Outro:
4 Cedida por Outro:

5 PAREDES: PAREDE
1 Alvenaria/Tijolo 4 Tijolo + Taipa
2 Taipa com reboco 5 Madeira
3 Taipa sem reboco 6 Outro:

6 PISO: PISO

1 Cêramica 5 Cimento
2 Lajota 6 Terra (barro)
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3 Pedra 7 Outro:
4 Madeira

7 COBERTURA: TETO
1 Laje concreto 3 Outro:
2 Telha de barro

8 ABASTECIMENTO DE ÁGUA: ABASTÁGUA
Com canalização interna Sem canalização interna
1 Rede geral 6 Rede geral

2 Poço ou nascente 7 Poço ou nascente
3 Chafariz 8 Chafariz
4 Cisterna 9 Cisterna
5 Outro: 10 Outro:

9 TRATAMENTO DE ÁGUA DE BEBER: TRATA
1 Fervida 4 Sem tratamento

2 Filtrada 5 Mineral

3 Coada 6 Outra:
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10 ESGOTAMENTO SANITÁRIO: ESGOTO
1 Sanitário rede geral 6 Rio/lago
2 Sanitário ligado à fossa com tampa 7 Escoadouro
3 Sanitário rede fluvial 8 Outro:
4 Sanitário ligado a fossa rudimentar 9 Não tem
5 Vala

11 DESTINO DO LIXO: LIXO
1 Coletado 3 Queimado 5 Outro:
2 Enterrado 4 Colocado em terreno baldio

12 CÔMODOS: Total Servindo de dormitório CMDTOTAL
CMDORME

13 BANHEIRO: SE SIM: BANHEIRO
1 Sim 1 Interno INT
2 Não 2 Externo EXT

14 ILUMINAÇÃO ELÉTRICA 1 Tem 2 Não tem LUZ

15 RÁDIO/SOM 1 Tem 2 Não tem RADIO

16 TELEVISÃO - CORES 1 Tem 2 Não tem TVCOR

17 TELEVISÃO - PRETO E BRANCO 1 Tem 2 Não tem TVPB

18 GELADEIRA 1 Tem 2 Não tem GELAD

19 FOGÃO À GÁS 1 Tem 2 Não tem FOGAO

20 LIQUIDIFICADOR 1 Tem 2 Não tem LIQUID

21 FERRO ELÉTRICO 1 Tem 2 Não tem FERRO

22 VENTILADOR 1 Tem 2 Não tem VENTILADOR

23 BICICLETA 1 Tem 2 Não tem BICICLETA

24 MOTO 1 Tem 2 Não tem MOTO

25 ANTENA PARABÓLICA 1 Tem 2 Não tem ANTENA

26 TELEFONE CELULAR 1 Tem 2 Não tem TELCEL

27 TELEFONE FIXO 1 Tem 2 Não tem TELFIXO
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FORMULÁRIO DE
REGISTRO DA CRIANÇA

NOME DA CRINÇA < 5 ANOS (< >) QUESTIONÁRIO Nº ORDEM 
(criança)

Nº ORDEM 
(mão/responsável)

__________________________________ ___ ___ ___ ___ ___________

1 A mãe fez pré-natal da gravidez < >? Sim Não Não Sabe PRENAT
2 SE NÃO: por que não fez? NAOPN

1 Não teve problema de saúde 3 Teve dificuldade de acesso ao posto

2 Achou desnecessário 4 Outra: 8 Fez 
PN

3 SE SIM: em que mês da getação iniciou o pré-natal? mês 88 = não fez 
PN SIMPN

99  =  não 
sabe

4 Quantas consultas fez? consultas 88  =  não  fez 
PN CONSULT

99 = não sabe
5 Recebeu vacina anti-tetânica? VACTET

1 Sim, doses 4 Já imunizada
2 Sim, reforço 5 Nunca foi vacinada

3 Não 8 Não fez PN 9 Não 
sabe

6 Recebeu orientação sobre aleitamento materno? ORIALEIT

1 Sim 2 Não 8 Não  fez 
PN 9 Não 

sabe

7 Onde nasceu < >? LOCNASC
1 Hospital/Maternidade 2 Em casa 3 Outro:

8 Como foi o parto? PARTO
1 Normal 2 Cesariana 3 Não sabe

9 Quem fez o parto? FEZPARTO
1 Médico 3 Parteiro 9 Não sabe
2 Enfermeiro 4 Outro:

10 Quanto pesava < > ao nascer? Gramas (9999=IGN) PESONAS

11 O  peso  ao  nascer 
foi: 1 Registrado 2 Informado 9 Não 

sabe PESOREG

12 < > mama? MAMA
1 Sim 2 Não 3 Não sabe

13 < > mamou? MAMOU
1 Sim 2 Não 8 Ainda mama 9 Não sabe

14 Até que idade < > mamou? Ano(s) 99 = não sabe IDMAMOUA
Mês(es) 88 = ainda mama IDMAMOUM
Dia(s) 00 = nunca mamou IDMAMOUD

15 Por que deixou de mamar? Por que nunca mamou? DESMAME
1 Leite insuficiente 6 Mãe trabalhava/estudava
2 Criança não queria 7 Problema no seio
3 Criança estava doente 8 Ainda mama
4 Mãe não queria 9 Não sabe
5 Mãe doente 10 Outro: 
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FORMULÁRIO DE
REGISTRO DA MULHER

NOME DA MULHER DE 10 A 49 ANOS:
___________________________________________________________

QUESTIONÁRIO
___ ___ ___ ___

Nº ORDEM DA 
MULHER

___ ___

1 com que idade teve a MENARCA: Anos MENARCA

2 Esteve grávida alguma vez? 1 Sim 2 Não FOIGRV

3 Com que idade teve a primeira gravidez? Anos 88 = nunca engravidou IDADEGRV
99 = não sabe

4 Está grávida atualmente? GRAVIDA
1 Sim 2 Não 9 Não sabe

5 SE SIM: recebe atendimento pré-natal? PRENATAL
1 Sim 2 Não 9 Não está gravida ou não sabe

6 Teve algum filho nascido vivo nos últimos doze meses? NVIVO12
1 Sim Quantos

? 
2 Não 8 Grávida  1º 

filho
QTVIVO12

7 Morreu algum filho < 1 ano nos últimos doze meses? MORREU12
1 Sim (< 1 mês) 2 Não MORREU1

(1-11 meses) 8 Grávida 1º filho MORREU11

8 Teve quantos filhos? NASCVIVO
Nascidos vivos Nascidos  mortos  (>  28  semanas  de 

gestação)
MORTAPOS

Mortos após o nascimento Abortos (< 28 semanas de gestação) NASCMORT
Vivos atualmente ABORTO

VIVOS
9 Está usando algum método para evitar filho?

1 Sim 2 Não 3 Outro:   8 Está 
grávida

EVITA

10 SE SIM: que método está usando? METODO
1 Fez ligadura/laqueadura 5 Diafrágma 9 Nenhum
2 Pílula 6 Tabela
3 Camisinha 7 Outro:
4 DIU 8 Está grávida

11 Quem orientou o método? ORIENTOU
1 Médico 5 Não usa método
2 Outro membro da equipe de saúde 6 Outro: 
3 Parente, amigo 8 Está grávida
4 Conta própria 9 Não sabe

12 Em que momento foi realizada a ligadura/laqueadura? LIGADURA
1 Na cesariana do último filho 8 Não fez laqueadura
2 Por cirurgia 9 Não sabe

13 Quem tomou a decisão de fazer a ligadura/laqueadura? DECISAO
1 Pais 4 Conta própria 8 Não fez
2 Médico 5 Casal 9 Não sabe
3 Companheiro 6 Outro:

14 Fez exame de prevenção de câncer de colo nos últimos doze meses? PREVEN
1 Sim 2 Não 9 Não sabe

15 Fez exame de prevenção de câncer de mama nos últimos doze meses? CAMAMA
1 Sim 2 Não
8 NSA (menor de 35 anos) 9 Não sabe
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FORMULÁRIO DE
REGISTRO CLÍNICO-LABORATORIAL

QUESTIONÁRIO:

DATA _____/_____/_____ MUNICÍPIO:
ENTREVISTADOR:
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO:

CRIANÇA < 5 ANOS / MULHERES 10 - 49 ANOS

N
º D

E 
O

R
D

EM
 N

A 
FA

M
ÍL

IA

NOME COMPLETO

COLETOU 
SANGUE?

SIM NÃO

HEMOGLOBINA RETINOL SÉRICO
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FORMULÁRIO DE
RENDA FAMILIAR MENSAL E DESPESAS

Nome (da mulher ou do chefe):
__________________________

Respondido por (entrevistado):
_______________________________________

QST

1 Qual a profissão do chefe da casa?   __________________________________________________ PROFCHEF
2 Pessoas moradoras no domicílio que trabalharam no último mês:

Nº Nome Tipo trabalho Rendimento Freqüência de 
recebimento

0 Nenhuma PESSOAS

2.1. Soma dos rendimentos: (mensal)   R$ __ __ __ __               ΣREN
2.2. Somatório dos rendimentos se refere à:

1 Renda Total 2 Renda Parcial CODREN

3 Pessoas moradoras no domicílio que receberam aposentadoria, pensão / benefício no último mês:

N
º Nome 1. 

Aposentadoria 2. Pensão 3. Benefício

APB

0 Nenhuma 9 Não sabe Total mensal   R$ __ __ __ __ ΣAPB

4 Parentes não moradores no domicílio que contribuíram para a renda no último mês:

Grau de 
parentesco Local de residência Valor da 

contribuição

Esta contribuição é:
Mensal (1) 

Esporádica (2)

CONTM
CONTE

0 Nenhuma 9 Não sabe   Total mensal   R$__ __ __ __ ΣCON

5 No último mês pediu emprestado a alguém de fora para completar as despesas da casa?

1 Sim 2 Não 3 Não sabe PEDIUEMPR

6 Se SIM, quanto:         R$: __ __ __ __ (sem os centavos)                     0000 – Não pediu QTO
                                                                                                             9999 – Não sabe

7 Utiliza o dinheiro dos Programas de Governo abaixo relacionados, ou outro tipo de renda?:

PBF 1 Sim Quanto: R$ PBF
2 Não PBF$

PETI 1 Sim Quanto: R$ PETI
2 Não PETI$

Outro 1 Sim Quanto: R$ OUTPR
2 Não OUTPR$

Outro tipo de renda: OUTREN
1 Sim Quanto: R$ OUTREN$
2 Não

8 No último mês quais foram os principais gastos da casa?
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8.1. Feira: R$  __ __ __ __                       0000 – Não gastou FEIRA
8.2. Supermercado/Mercado: R$ __ __ __ __                        9999 – Não sabe SUPER
8.3. Mercadinho/Venda/Padaria: R$ __ __ __ __ VENDA
8.4. Medicamentos: R$ __ __ __ __ MEDI
8.5. Água/Luz: R$ __ __ __ __ AGLUZ
8.6. Aluguel: R$ __ __ __ __ ALUG
8.7. Gasto na plantação e/ou criação: R$ __ __ __ __ PLAN
8.8. Material escolar: R$ __ __ __ __ MESC
8.926262€stuário: R$ __ __ __ __ VEST
8.10. Telefone celular: R$ __ __ __ __ TCEL
8.11. Telefone convencional: R$ __ __ __ __ TCON
8.12. Outros:  __________________________ R$ __ __ __ __ OTG1
                      ___________________________ R$ __ __ __ __ OTG2
                      ___________________________ R$ __ __ __ __ OTG3

Total das despesas: R$ __ __ __ __ DTOT
9 O somatório das despesas é: 1 Total 2 Parcial CODES
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FORMULÁRIO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS

Agora, vou ler para a senhora (senhor) algumas perguntas sobre a alimentação em sua casa. As perguntas são parecidas 
umas com as outras, mas mesmo assim é importante que a senhora responda a cada uma delas.

1

Nos últimos três meses,  a senhora (senhor)  teve preocupação de que a 
comida  na  sua  casa  acabasse  antes  que  a  senhora  (senhor)  tivesse 
condição de comprar ou receber mais comida? 

Se=0 ou 9, passe a p. 3

SIM=1
NÃO=0

NS ou Se Recusa=9

2 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

3
Nos últimos três meses, a comida acabou antes que a senhora (senhor) 
tivesse dinheiro para comprar mais?

Se=0 ou 9, passe a p.5

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

4 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

5
Nos últimos três meses, a senhora (senhor)  ficou sem dinheiro para ter 
uma alimentação saudável e  variada?

Se=0 ou 9, passe a p.7

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

6 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

7
Nos últimos  três  meses,  a  senhora  (senhor)   teve que se  arranjar  com 
apenas alguns alimentos porque o dinheiro acabou?

Se=0 ou 9, passe a p. 9

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

8 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

9

Nos  últimos  três  meses,  a  senhora  (senhor)  não  pôde  oferecer  à(s) 
criança(s) ou adolescente(s) uma alimentação saudável e variada porque 
não tinha dinheiro para comprar comida?

Se=0 ou 9, passe para a p. 11

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

10 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

11
Nos últimos três meses, a(s) criança(s) ou o(s) adolescente(s) não comeu 
(comeram) o suficiente porque não havia dinheiro para comprar a comida? 
Se=0 ou 9, passe a p. 13

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

12 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

13
Nos últimos três meses, a senhora (senhor) ou algum adulto em sua casa 
diminuiu alguma vez a quantidade de alimentos  nas refeições,  ou pulou 
refeições,  porque  não havia  dinheiro  suficiente  para  comprar  a  comida? 
Se=0 ou 9, passe a p. 15

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9
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14 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

15
Nos últimos três meses, a senhora (senhor) comeu menos do que achou 
que devia porque não havia dinheiro para comprar comida?

Se=0 ou 9, passe a p . 17

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

16 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

17
Nos últimos três meses, a senhora (senhor) sentiu fome, mas não comeu 
porque não podia comprar comida suficiente? 

Se=0 ou 9, passe a p. 19

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

18 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2=

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

19
Nos últimos três meses, a senhora (senhor) perdeu peso porque não tinha 
dinheiro suficiente para comprar comida?
Se=0 ou 9, passe a p. 21

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

20 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

21

Nos últimos três meses, a senhora (senhor) ou qualquer outro adulto em 
sua casa ficou, alguma vez, um dia inteiro sem comer ou teve apenas uma 
refeição ao dia, porque não havia dinheiro para comprar comida? 
                                                                         Se=0 ou 9, passe a p. 23

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

22 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

23

Nos  últimos  três  meses,  a  senhora  (senhor) alguma  vez  diminuiu  a 
quantidade  de  alimentos  da  refeições  de  sua(s)  criança(s)  ou 
adolescente(s), porque não havia dinheiro suficiente para comprar comida?

                                                           Se=0 ou 9, passe a p. 25

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

24 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

25

Nos últimos três meses alguma vez, a senhora (senhor) teve que pular uma 
refeição da(s) criança(s) ou do(s) adolescente(s) porque não havia dinheiro 
suficiente para comprar comida?

Se=0 ou 9, passe a p.27

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

26 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

27
Nos últimos três meses, sua(s) criança(s) ou adolescente(s) teve (tiveram) 
fome,  mas  a  senhora(senhor)  simplesmente  não  podia  comprar  mais 
comida?                               Se=0 ou 9, passe a p.29

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

28 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9
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29 Nos últimos três meses, sua(s) criança(s) ou adolescente(s) ficou (ficaram) 
sem  comer  por  um  dia  inteiro  por  não  haver  dinheiro  para  comprar  a 
comida?

Sim=1
Não=0

NS ou Se Recusa=9

30 Se SIM, perguntar: COM QUE FREQÜENCIA?

Em quase todos os dias=1
Em alguns dias=2

Em apenas 1 ou 2 dias=3
NS ou recusa responder=9

Utilize este espaço para anotações que considere relevantes durante a entrevista.
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FORMULÁRIO DE
REGISTRO ANTROPOMETRICO E LABORATORIAL

N
º d

e 
or

de
m

NOME

Peso-1
(Kg)

###.#

Peso-2
(Kg)

###.#

Altura-1
(cm)

###.#

Altura-2
(cm) 

###.#

Forma de 
medir:

1.deitado
2.em pé

Coleta 
sangue 

Marcar
(X)

Hb

##.#

Retinol 
sérico

##.#

(01) (02) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ENTREVISTADOR: ANTROPOMETRISTA (S): LABORATORISTA (S):
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

NOME DA PESQUISA:  AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SEUS FATORES 
DETEMINANTES EM CONGLOMERADOS URBANOS E RURAIS DA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO

LOCAL DO ESTUDO MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO  

PESQUISADOR Prof. Pedro Israel Cabral de Lira

Endereço Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco

Av. Prof. Moraes Rego S/N,  Recife-PE,  CEP: 50670-901, Fone: 2126 8471

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Senhores pais,

Este é um termo de consentimento que pode conter palavras que você não compreenda. Por favor, pergunte a um 
auxiliar de pesquisa do projeto sobre quaisquer palavras ou informações que você não entenda claramente.

Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo avaliar a situação alimentar, nutricional e de saúde das 
famílias deste município e constará de:

•entrevista com a pessoa responsável pela família através da aplicação de um questionário visando conhecer a 
composição  da  família,  condições  da  habitação,  de  saúde,  hábitos  alimentares  e  os  alimentos  mais 
freqüentemente consumidos.
•medição do peso e da altura de todos os que compõem a família;

•verificação da presença de anemia e hipovitaminose A em crianças de 6 meses a 5 anos  e para tanto serão 
colhidos 3 ml de sangue venoso por um técnico especializado utilizando material próprio descartável. 

Todos os cuidados serão tomados para evitar infecção no local da picada. Caso ocorra algum problema, haverá 
comunicação ao pesquisador e encaminhamento ao médico que fará o devido atendimento. Certamente a criança vai chorar 
durante a realização deste exame. 

As crianças que tiverem anemia serão tratadas com sulfato ferroso e algumas delas poderão apresentar enjôo, 
diarréia ou intestino preso. Neste caso, deverá procurar o médico do serviço de saúde para orientação e comunicar ao 
pesquisador. (Esta pesquisa trará benefícios para o(s) seu(s) filho(s), reduzindo os índices de anemia e conseqüentemente 
melhorando a saúde deles).

O resultado da vitamina A será enviado ao membro responsável pela família e para os casos confirmados de 
hipovitaminose A, haverá encaminhamento ao pessoal médico.

A sua participação deverá ser voluntária e você poderá sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 
Sempre que tiver dúvidas, procure um dos membros da equipe para esclarecimento.

CONSENTIMENTO DA MÃE DA CRIANÇA

Li e entendi as informações precedentes descrevendo este projeto de pesquisa e todas as minhas dúvidas em 
relação  ao  estudo  e  a  minha  participação  nele  foram  respondidas  satisfatoriamente.   Livremente,  dou  o  meu 
consentimento para a participação do meu filho neste estudo, até que me decida pelo contrário.

Gameleira,  ........... de ............................................ de 2005.

Nome da mãe ou responsável (letra de forma)      Assinatura

Nome da testemunha (letra de forma)     Assinatura

Nome da testemunha (letra de forma)     Assinatura

Nome do investigador (letra de forma)     Assinatura

67



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

NOME DA PESQUISA: AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SEUS FATORES 
DETEMINANTES EM CONGLOMERADOS URBANOS E RURAIS DA ZONA DO SEMI-ÁRIDO DA PARAÍBA

LOCAL DO ESTUDO MUNICÍPIO DA ZONA DO SEMI-ÁRIDO DA PARAÍBA 

PESQUISADOR Prof. Malaquias Batista Filho

Endereço Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco

Av. Prof. Moraes Rego S/N,  Recife-PE,  CEP: 50670-901, Fone: 2126 8471

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Senhores pais,

Este é um termo de consentimento que pode conter palavras que você não compreenda. Por favor, pergunte a um 
auxiliar de pesquisa do projeto sobre quaisquer palavras ou informações que você não entenda claramente.

Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo avaliar a situação alimentar, nutricional e de saúde das 
famílias deste município e constará de:

•entrevista com a pessoa responsável pela família através da aplicação de um questionário visando conhecer a 
composição  da  família,  condições  da  habitação,  de  saúde,  hábitos  alimentares  e  os  alimentos  mais 
freqüentemente consumidos.

•medição do peso e da altura de todos os que compõem a família;
•verificação da presença de anemia e hipovitaminose A em crianças de 6 meses a 5 anos  e para tanto serão 
colhidos 3 ml de sangue venoso por um técnico especializado utilizando material próprio descartável. 
Todos os cuidados serão tomados para evitar infecção no local da picada. Caso ocorra algum problema, haverá 

comunicação ao pesquisador e encaminhamento ao médico que fará o devido atendimento. Certamente a criança vai chorar 
durante a realização deste exame. 

As crianças que tiverem anemia serão tratadas com sulfato ferroso e algumas delas poderão apresentar enjôo, 
diarréia ou intestino preso. Neste caso, deverá procurar o médico do serviço de saúde para orientação e comunicar ao 
pesquisador. (Esta pesquisa trará benefícios para o(s) seu(s) filho(s), reduzindo os índices de anemia e conseqüentemente 
melhorando a saúde deles).

O resultado da vitamina A será enviado ao membro responsável pela família e para os casos confirmados de 
hipovitaminose A, haverá encaminhamento ao pessoal médico.

A sua participação deverá ser voluntária e você poderá sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 
Sempre que tiver dúvidas, procure um dos membros da equipe para esclarecimento.

CONSENTIMENTO DA MÃE DA CRIANÇA

Li e entendi as informações precedentes descrevendo este projeto de pesquisa e todas as minhas dúvidas em 
relação  ao  estudo  e  a  minha  participação  nele  foram  respondidas  satisfatoriamente.   Livremente,  dou  o  meu 
consentimento para a participação do meu filho neste estudo, até que me decida pelo contrário.

Gameleira,  ........... de ............................................ de 2005.

Nome da mãe ou responsável (letra de forma)      Assinatura

Nome da testemunha (letra de forma)     Assinatura

Nome da testemunha (letra de forma)     Assinatura

Nome do investigador (letra de forma)     Assinatura
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