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Resumo 

 

Estudos evidenciam que a altura final do indivíduo resulta da interação entre sua carga genética e 

os fatores do meio ambiente, os quais permitirão a maior ou menor expressão de seu potencial 

genético. A avaliação do crescimento linear é atualmente realizada através de comparações com 

padrões pré-estabelecidos elaborados a partir de medianas de observações em populações de 

referência. A literatura ainda é insuficiente na elucidação dos determinantes do déficit estatural de 

crianças em idade escolar e em adolescentes. O objetivo deste estudo foi avaliar a interferência do 

potencial genético e dos fatores ambientais no crescimento linear de escolares, utilizando para isso o 

banco de dados do projeto intitulado “Obesidade infantil: diagnóstico, tratamento e avaliação em 

escolares da rede pública e privada do município de Camaragibe – 2004”, os quais subsidiaram a 

elaboração de dois artigos originais. O primeiro, enfocando a adequação da estatura atual de 

escolares ao seu potencial genético de crescimento estimado a partir do canal de crescimento ideal 

(CCI), e o segundo, avaliando os fatores associados ao risco de baixa estatura em escolares. Os 

resultados mostram uma prevalência de baixa estatura de 14%, sendo que a média da estatura atual 

dos escolares foi significativamente superior ao limite máximo esperado do CCI. O método de 

avaliação do crescimento linear vigente, quando comparado à adequação ao CCI, apresentou 

concordância estatística (Kappa = 0,670 p=0,000). Por outro lado foi encontrada maior chance de 

déficit estatural nos escolares com renda inferior a 0,5 SM, sem banheiro e sem televisão no 

domicilio (RP = 2,19 IC 95% 1,03 – 4,66, RP = 2,98 IC 95% 1,16 – 7,66 e RP = 2,48 IC 95% 1,34 – 

4,60, respectivamente) e cujas mães também apresentavam baixa estatura (RP = 1,99 IC 95% 1,23 – 

3,23). Os achados evidenciam que as crianças e adolescentes estão crescendo acima do seu potencial 

máximo de crescimento, o que possivelmente reflete melhoria das condições de vida da população, 

evidenciando também a possibilidade de utilização da adequação ao CCI na avaliação do déficit 

estatural e principalmente na avaliação da adequação ao potencial genético de crescimento da 

criança e do adolescente. Observa-se que mesmo em um grupo homogêneo em termos de renda, a 

presença desses dois itens já diferencia o nível das famílias. Além disso, a baixa estatura materna 

reforça a idéia da correlação intrafamiliar entre mães e seus filhos por compartilharem tanto 

informações genéticas quanto ambientais. 

Palavras chave: estado nutricional, crescimento linear, estatura alvo parental, baixa estatura, 

escolares, adolescentes. 
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Abstract 

Studies evidence that the final height of the individual results of the interaction between its genetic 

load and the factors of the environment, which will allow to the greater or minor expression of its 

genetic potential. The evaluation of the linear growth currently is carried through comparisons with 

standards daily pay-established elaborated from medium of comments in reference populations. 

Literature still is insufficient in the briefing of the determinative ones of the short stature of children 

in pertaining to school age and adolescents. The objective of this study was to evaluate the 

interference of the genetic potential and the ambient factors in the linear pertaining to school growth, 

using for this the data base of the entitled project "Infantile Obesity: diagnosis, treatment and 

evaluation in pertaining to school of the public and private net of the city of Camaragibe - 2004", 

which had subsidized the elaboration of two original articles. The first one, focusing the adequacy of 

the current stature of pertaining to school to its genetic potential of growth esteem from the ideal 

growth cannel (IGC), and as, evaluating the factors associates to the risk of low stature in pertaining 

to school. The results show a prevalence of low 14% stature, being that the average of the current 

stature of the pertaining to school was significantly superior to the waited maximum limit of the 

CCI. The method of evaluation of the effective linear growth, when compared with the adequacy to 

the CCI, it presented agreement statistics (Kappa = 0,670 p=0,000). On the other hand bigger 

possibility of short stature in the pertaining to school-aged children with inferior income was found 

the 0,5 SM, without bathroom and without television in housing it (RP = 2,19 IC 95% 1,03 - 4,66, 

RP = 2,98 IC 95% 1,16 - 7,66 and RP = 2,48 IC 95% 1,34 - 4,60, respectively) and whose mothers 

also presented low stature (RP = 1,99 IC 95% 1,23 - 3,23). The findings evidence that the children 

and adolescents are growing above of its maximum potential of growth, what possibly reflects 

improvement of the conditions of life of the population, also evidencing the possibility of use of the 

adequacy to the IGC in the evaluation of the short stature and mainly in the evaluation of the 

adequacy to the genetic potential of growth of the child and the adolescent. It is observed that exactly 

in a homogeneous group in income terms, presence of these two items already differentiates the level 

of the families. Moreover, low the stature maternal strengthens the idea of the interfamilial 

correlation between mothers and its children for sharing as many how much ambient genetic 

information. 

Key words: nutritional status, linear growth, height parental target, short stature, school-aged 

children, adolescents,  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

  A dissertação é composta por um capítulo de revisão da literatura e dois artigos 

originais, abordando o déficit do crescimento linear como um problema de saúde pública 

atual e seus fatores determinantes intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais). Os 

dados foram coletados de artigos publicados em revistas científicas, livros textos, sites 

governamentais, utilizou-se as bases de dados Scielo, Lilacs, Medline e Adolec e foram 

organizados segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Para 

os artigos originais utilizou-se o banco de dados do projeto intitulado “Sobrepeso e 

Obesidade Infantil em escolares da rede pública e privada dos Municípios de Camaragibe e 

Jaboatão dos Guararapes/PE-2004”.  

  Nota-se na população brasileira uma decadência de déficits nutricionais através do 

tempo. Com relação ao crescimento linear, estudos evidenciam que a altura final do 

indivíduo resulta da interação entre sua carga genética e os fatores do meio ambiente, os 

quais permitirão a maior ou menor expressão de seu potencial genético. A avaliação deste 

crescimento é atualmente realizada através de comparações com padrões preestabelecidos 

elaborados a partir de medianas de observações em populações de referência. A literatura 

ainda é insuficiente na elucidação dos determinantes do déficit estatural de crianças em 

idade escolar e em adolescentes. 

O presente estudo visa avaliar a relação do crescimento linear com seus 

determinantes ambientais e genéticos em escolares através da comparação da estatura atual 

desta faixa etária com seu próprio canal de crescimento determinado a partir do alvo 

parental, aproximando assim a comparação à realidade social e genética ao qual o indivíduo 

encontra-se inserido.  
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Diante desses fatores, surgiu o interesse de se abordar o tema nesse grupo etário, 

resultando em dois artigos científicos: Artigo I – “Estatura atual x estatura alvo parental: 

Um estudo em escolares e adolescentes”, que avalia a adequação da estatura atual de 

escolares aos seus canais de crescimento determinados geneticamente a partir do alvo 

parental estimado para a idade atual. Artigo II- “Fatores associados ao risco de baixa 

estatura em escolares”, apresenta a possível associação entre o risco de baixa estatura em 

escolares de 7 a 14 anos com os determinantes ambientais e estado nutricional materno. 

Estes artigos originais foram elaborados segundo o estilo Vancouver. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O crescimento linear caracteriza-se por um processo dinâmico e contínuo que 

ocorre desde a concepção até o final da adolescência, é expresso pelo aumento do tamanho 

corporal e constitui um dos melhores indicadores de saúde da criança, refletindo as suas 

condições de vida no passado e no presente (Ministério da saúde, 2002). 

A desnutrição na infância, expressa pelo comprometimento do crescimento linear 

e/ou ponderal, é ainda um dos principais problemas de saúde enfrentados pelos países em 

desenvolvimento, justificado pela elevada prevalência (MONTEIRO, 2000a) e/ou pela 

morbidade que se associa a esse evento (WHO, 2002).  

Ao compararem-se os estudos efetuados nos últimos anos em âmbito nacional  

(Estudo Nacional de Despesas Familiares – ENDEF, 1974/1975; Pesquisa Nacional de 

Saúde e Nutrição – PNSN, 1989; Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS, 

1995/1996), possibilitam inferir um declínio marcante na prevalência da desnutrição em 

crianças (BATISTA FILHO e RISSIN, 2002). 

Tomando-se como referência o déficit estatural, que representa o efeito 

cumulativo do estresse nutricional sobre o crescimento esquelético, observa-se que entre 

1975 e 1989, a diminuição da prevalência do retardo de estatura (abaixo de -2 desvios-

padrão da tabela de normalidade) foi mais rápida no meio urbano da região centro-sul 

(englobando Sudeste, Sul e Centro-Oeste) com um declínio de 20,5% para 7,5%, enquanto 

no Norte a redução foi de 39,0% para 23,0 % e, no Nordeste, de 40,8% para 23,8%. Já no 

período compreendido entre 1989 e 1996, o ritmo de queda da desnutrição, entendida como 

retardo estatural moderado ou grave, foi mais acentuado nas regiões Norte e Nordeste 

(MONTEIRO, 2000b) 
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Para o Brasil como um todo, ocorreu nos últimos três decênios, uma redução na prevalência 

de deficit estatural de cerca de 72,0% o que representa, uma mudança rápida da situação. Já 

no espaço rural, o declínio foi bem mais lento, aumentando, assim, a disparidade nos 

quadros de prevalência da desnutrição entre crianças do meio urbano em relação ao rural. O 

afastamento inicial das diferenças entre campo e cidade se acentuaram ao longo do tempo no 

conjunto do país, diferindo em cerca de 52% em 1975, 80% em 1989 e de 145% em 1996. É 

uma constatação que revela uma das características mais assimétricas do processo de 

desenvolvimento econômico e social em curso no último quarto do século (BATISTA 

FILHO e RISSIN, 2002). 

Dados do Ministério da Saúde (2001-2003), oriundos de crianças menores de sete 

anos de idade de municípios do Nordeste do Brasil, resultantes da avaliação do Programa 

Bolsa Alimentação, indicam a tendência atual da manutenção das altas prevalências de 

déficit no crescimento linear (15,1%) e ponderal (10,7%) e sustentam também o diferencial 

da distribuição dos déficits do crescimento na infância entre as regiões (Ministério da saúde, 

2004). 

Seguramente as condições que ilustram essa realidade estão fortemente vinculadas 

às desigualdades social e econômica e à iniqüidade em saúde observadas entre essas regiões 

(Duarte, 2003). Como definem Bicudo-Zeferino (1992),"O crescimento é a expressão da 

interação extremamente complexa entre o potencial genético do indivíduo e as condições de 

vida, determinadas pela sua inserção social". Nesse sentido, as evidências indicam que os 

determinantes dos déficits antropométricos na infância configuram uma estrutura complexa 

e variada, que envolve múltiplos fatores do ambiente econômico, social e familiar da 

criança. (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998; WHO, 1995) 
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Os determinantes do crescimento linear na infância situam-se na esfera do 

ambiente social e econômico em que vivem as crianças e suas famílias. Nesse sentido 

identifica-se que a baixa renda familiar, o restrito acesso a serviços de saúde, condições 

precárias de saneamento básico e a baixa escolaridade materna constituem importantes 

constrangedores das condições de saúde e nutrição na infância (ROMANI, 2004; 

OLIVEIRA, 2007). 

Guimarães (1999) indicou maior chance de déficit estatural nos seguintes grupos 

de pré-escolares: com baixa escolaridade da mãe, renda familiar per capita menor ou igual a 

0,50 SM, número de pessoas no domicílio, número de equipamentos domésticos menor ou 

igual a 1, comprimento ao nascer menor ou igual a 48 cm, estatura da mãe menor ou igual a 

156,6 cm e estatura do pai menor ou igual a 169,8 cm. Verificou-se que, mesmo em uma 

população de pré-escolares em que a deficiência nutricional é mínima ou inexistente 

(medida pelos índices habituais), é possível evidenciar o efeito de variáveis sócio-

econômicas na estatura das crianças.  

Eickmann (2006) observou que os aspectos que explicaram a variação do 

comprimento/idade foram: escolaridade materna, tipo de sanitário, presença de TV no 

domicílio, altura materna, peso ao nascer e ocorrência de diarréia nos primeiros seis meses 

de vida. As variáveis envolvidas no estudo explicaram juntas 40,8% da variação do índice 

comprimento/idade. A condição socioeconômica, representada por escolaridade materna, 

tipo de sanitário e presença de TV no domicílio, também foi o fator que mais influenciou 

este índice, explicando 27,5% da sua variação. Outros fatores incluem peso ao nascer, que 

explicou 6,0% da variação do índice comprimento/idade, altura materna (5,0%) e ocorrência 

de diarréia (2,3%).  
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Determinantes relacionados a estrutura básica do município explicaram em 15,7% 

a variabilidade do déficit de crescimento linear das crianças investigadas por Oliveira de 

1999 a 2000, enquanto aqueles situados no domicilio contribuíram com 33% da explicação e 

os fatores imediatos, ou seja, aqueles relacionados à própria criança, tais como os baixos 

peso e comprimento ao nascer explicaram 51,3% da variabilidade observada (OLIVEIRA, 

2007). 

É possível interpretar os resultados que evidenciam o déficit estatural como 

prevalente na população brasileira e seus determinantes como indicativos de que, 

melhorando as condições de vida das crianças e de suas famílias, ampliando o acesso aos 

bens e consumo necessários à sobrevivência, bem como melhorando as condições do 

contexto (município) em que a criança vive, esta pode desenvolver plenamente a sua 

capacidade de enfrentamento das condições biológicas e de morbidade, e responder de 

forma mais exitosa aos agravos do ambiente que possam comprometer o seu potencial pleno 

de crescimento. (OLIVEIRA, 2007) 

A partir do reconhecimento da importante influência que as condições de vida 

exercem sobre o crescimento que os organismos internacionais de saúde, como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), e nacionais, como o Ministério da Saúde (MS) e a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), preconizam o acompanhamento do crescimento 

como atividade de rotina na atenção à criança. No entanto, essa avaliação, embora 

recomendada há mais de trinta anos, ainda é motivo de discussão entre profissionais de 

saúde, principalmente no que concerne à avaliação individual. Isto se dá, no entender dos 

autores, porque a literatura apresenta duas abordagens simultaneamente, sem levar em conta 

que elas têm lógicas e pressupostos diferentes: a avaliação da situação nutricional de 

populações e avaliação da situação nutricional do indivíduo, ou seja, na perspectiva 
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epidemiológica e na perspectiva clínica. Essas duas visões têm gerado discussões e 

publicações que nem sempre estão ao alcance do profissional de saúde, mas que se refletem 

no uso equivocado dos conceitos na prática cotidiana. (ZEFERINO, 2007). 

 Sabe-se que não é possível a realização de um diagnóstico de déficit de 

crescimento em uma única observação. No entanto, pode-se inferir, nesse caso, que o 

indivíduo apresenta baixa estatura ou, quando lactente, que tem baixo peso (ZEFERINO, 

2007). 

Outro aspecto importante na avaliação do crescimento linear é a determinação do 

alvo parental. Este conceito é muito relevante, pois relativiza a altura da criança à altura dos 

pais. Estabelece-se o alvo parental acrescentando-se 13 cm na altura da mãe, se o paciente 

avaliado for menino, ou subtraindo-se 13 cm da altura do pai, se for menina. Após essa 

transformação, calcula-se a média da altura dos dois e registra-se no gráfico. Se o paciente 

for menino, acrescenta-se 10 cm acima e 10 cm abaixo, determinando assim o intervalo da 

altura em que 95% dos filhos desse casal devem atingir na idade adulta. Se for menina, 

soma-se e se subtrai 9,0 cm, para se estabelecer essa margem. O valor de 13 cm é proposto 

por ser a diferença das alturas médias, na adultícia, entre o homem e a mulher. (ZEFERINO, 

2007; TANNER, 1986) 

Pode-se esperar que haja correlação intrafamiliar positiva quanto ao estado 

nutricional de mães e filhos, por compartilharem tanto informações genéticas quanto 

condições sócio-econômico-ambientais (ENGSTROM & ANJOS, 1996). Os estudos 

demonstram que as mães brasileiras e seus filhos menores de dez anos têm uma relação 

direta em seu estado nutricional: desnutrição por déficit estatural nas crianças associando-se 

com baixo peso materno, em um ambiente social perverso, onde a fome e as carências 

nutricionais ainda fazem parte da vida de contingentes de brasileiros cada vez mais bem 
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delimitados, o que indica a necessidade de se utilizar critérios epidemiológicos definidos na 

identificação de grupos-alvo de beneficiários de programas públicos de combate às carência 

nutricionais. Fica ainda evidente, que, para o entendimento do quadro nutricional das 

crianças brasileiras, é importante ampliar o olhar, inseri-las em seu habitat, não esquecendo 

que a figura materna representa, desde os primórdios da vida, um forte elo de ligação entre a 

criança e o ambiente.  

Os estudos relacionando nutrição de mãe e filho concentram-se no período 

perinatal, sendo reconhecido que o estado nutricional materno durante a gestação e as 

condições do ambiente intra-uterino têm importância fundamental no estado nutricional do 

recém nascido (Cuminsky & Ojeda, 1988). A desnutrição materna, antes e durante a 

gestação, é uma importante causa para o baixo peso ao nascer nas crianças brasileiras, cujo 

retardo do crescimento intra-uterino ainda é alteração mais freqüente do que a 

prematuridade (Monteiro, 1992), embora outros condicionantes, como fumo, hipertensão 

materna e gravidez na adolescência, possam estar presentes. Todavia, fora deste período, 

observa-se na literatura carência de estudos considerando a relação do estado nutricional de 

mães e filhos principalmente no que diz respeito a escolares e adolescentes. (ENGSTROM 

& ANJOS, 1999) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a interferência do potencial genético e dos fatores ambientais no crescimento linear 

de escolares. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

•  Avaliar a adequação da estatura de escolares aos seus canais de crescimento a partir do 

alvo parental estimado para a idade atual. 

• Identificar a relação do crescimento linear dos escolares com os fatores ambientais e com 

o estado nutricional das mães. 
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4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo está de acordo com as normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos 

(Resolução n. 196 do Conselho Nacional de Saúde). Foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Federal de Pernambuco.(Anexo 1) 
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6.1. Primeiro Artigo

 
6.1.1. Estatura atual x estatura alvo parental: Um 

estudo em escolares e adolescentes 
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Resumo: 

Objetivo: Avaliar a adequação da estatura atual de escolares aos seus canais de crescimento 

determinados geneticamente a partir do alvo parental estimado para a idade atual. 

Métodos: Estudo transversal, com amostra de 114 crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos. Na avaliação 

nutricional, foi utilizado o índice estatura/idade (E/I) a classificação em percentís e a referência da 

Organização Mundial de Saúde (2007). Foi determinado o alvo parental de todos os participantes, e o 

déficit de crescimento foi avaliado segundo as curvas da OMS (2007) e a adequação ao canal de 

crescimento ideal (CCI) estimado a partir do alvo parental.   

Resultados: Foi encontrada uma prevalência de baixa estatura de 12,3%, sendo que a média da estatura 

atual dos escolares foi significativamente superior ao limite máximo esperado do CCI. Quanto à 

concordância entre os métodos avaliados verifica-se que entre os escolares sem déficit estatural, 96% 

encontravam-se adequados ao CCI, valor que entre os com déficit foi de 71% de inadequação (Kappa = 

0,670 p=0,000). 

Conclusões: As crianças e adolescentes estão crescendo acima do seu potencial máximo de crescimento, 

o que possivelmente reflete melhoria das condições de vida da população. E evidencia-se a possibilidade 

de utilização do método proposto (adequação ao CCI) na avaliação do déficit estatural e principalmente 

na avaliação da adequação ao potencial genético de crescimento da criança e do adolescente. 

 Palavras chave: estatura alvo parental, baixa estatura, escolares, adolescentes, estado nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viana, L.A. Estatura parental e fatores ambientais como preditores do crescimento linear de escolares.  

 26

Abstract: 

Objective: Evaluate the current height adequacy in school-aged children and adolescents to growth 

channel genetically determined coming from parental target estimated to the current age. 

Methods: Transversal study, with a sample of 114 school-aged children and adolescents aged 7 to 14 

years.  On a nutritional assessment, the index height/age (H/A) was used in a percentiles classification 

and the reference from the World Health Organization (WHO, 2007).  It was determined the parental 

target of all the participants and the growth deficiency was evaluated according to the curves of the WHO 

(2007) and the adequacy to ideal growth channel (IGC) estimated coming from the parental target. 

Results: It was found 12.3% of short stature and the average of current height in school-aged children 

and adolescents were significantly superior to the maximum limit awaited by the IGC. As for the 

agreement within the evaluated methods verifies that school-aged children and adolescents without short 

stature, 96% were found appropriate to the IGC, valued among the short stature was only 71% of 

inadequacy (Kappa = 0,670 p=0,000). 

Conclusions: School-aged children and adolescents are growing above their maximum potential of 

growth, which can possibly reflect better life conditions of the population. The results indicate the 

possibility of using a proposal method (adequacy to the IGC), on the assessment of the short stature and 

mainly on the assessment to the genetic potential growth adequacy of the school-aged children and 

adolescents. 

 
Key words: height parental target, short stature, school-aged children, adolescents, nutritional status 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento caracteriza-se por um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção 

até o final da vida, expresso pelo aumento do tamanho corporal, constitui um dos melhores indicadores de 

saúde da criança, refletindo as suas condições de vida no passado e no presente1.  

O ser humano nasce com um potencial genético de crescimento que poderá ou não ser alcançado, 

dependendo das condições de vida a que esteja exposto. Portanto, o crescimento está influenciado por 

fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais), que atuam acelerando ou retardando esse 

processo2. 

Pode-se esperar que haja correlação intrafamiliar positiva entre estado nutricional materno e dos 

filhos, por compartilharem tanto informações genéticas quanto condições sócio-econômico-ambientais3. 

Os estudos relacionando estado nutricional de pais e filhos têm se concentrado no período perinatal, bem 

como nos escolares4,5 . Todavia, fora destes períodos, observa-se na literatura carência de estudos 

considerando a relação do estado nutricional de genitores e seus filhos principalmente no que diz respeito 

a escolares e adolescentes6.  

Objetiva-se com o presente estudo avaliar a adequação da estatura atual de escolares aos seus 

canais de crescimento determinados geneticamente a partir do alvo parental estimado para a idade atual. 
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Metodologia 

 O estudo utilizou o banco de dados desenvolvido no âmbito do projeto “Obesidade infantil: 

diagnóstico, tratamento e avaliação em escolares da rede pública e privada do município de Camaragibe – 

2004”, que teve como objetivo principal determinar a prevalência de obesidade e sobrepeso além de 

identificar e tratar as deficiências de ferro, zinco e vitamina A. 

O estudo foi do tipo observacional de corte transversal. A População total incluiu 1234 escolares 

(7-14 anos), de ambos os sexos, regularmente matriculadas em escolas do município de Camaragibe, 

Pernambuco (de janeiro a dezembro de 2004). Foram inclusas crianças e adolescentes com idade mínima 

de sete anos e cujas estaturas do pai e da mãe constavam simultaneamente no banco de dados. Foram 

excluídas crianças cujos pais possuíam idade inferior a 20 anos e aquelas portadoras de patologias que 

comprometiam a mensuração da estatura.Com base nesses critérios, a amostra estudada foi de 114 

indivíduos. 

       Para a tomada das medidas antropométricas das crianças, adolescentes e seus pais foi utilizado o 

método proposto por Frisancho em 19997 e anotadas em formulário próprio. Na avaliação nutricional das 

crianças e adolescentes, foi utilizado o índice estatura/idade (E/I), a classificação em percentís e a 

referência da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007)8, sendo considerado déficit estatural, valores 

inferiores ao percentíl 15.  

Foi determinado o alvo parental de todos os participantes, o qual corresponde à altura que 95% 

dos filhos de um casal devem atingir na idade adulta2. Este dado foi obtido com base nas fórmulas de 

Tanner, 19869:   

Meninas: Altura da mãe + (altura do pai - 13 cm)  
     2 

Meninos: Altura do pai + (altura da mãe + 13 cm)  
      2  

Utilizou-se esta altura alvo parental obtida para cada indivíduo para localizar, na curva E/I da 

OMS, 2007 de acordo com o sexo, o percentil correspondente àquela altura na idade de 19 anos (quando 

foi considerado o pico máximo de crescimento – baseado nos estudos de Prader, 198510 e Velásquez, 
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200411 que afirmam que meninas estacionam seu crescimento em torno de 16 anos e meninos aos 18 

anos). Este valor de percentil foi utilizado para encontrar, na idade atual do escolar, o canal de 

crescimento ideal (CCI), respeitando o limite superior (Altura máxima esperada) e inferior (Altura 

mínima esperada) do percentil correspondente. 

   Para análise e processamento dos dados foi utilizado o programa estatístico epi-info e 

SPSS. Os dados foram digitados com dupla entrada e verificados com o VALIDATE, utilizando o 

módulo do Programa Epi-info, versão 6.4. As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da 

distribuição, pelo teste de Kolmogorov Smirnof, através do SPSS 13.0. e aquela que não obteve 

distribuição normal (estatura mínima esperada) foi convertida para o seu logaritmo natural e testada 

novamente sendo verificada a normalidade.  

As variáveis foram descritas na forma de médias e dos respectivos desvios padrões. Para verificar 

associações entre variáveis quantitativas, foi aplicada a correlação de Pearson. No estudo comparativo 

entre as médias foi utilizado a Análise de Variância (mais de duas médias), utilizando-se o teste de 

Bonferroni a posteriori.  

Foram considerados dois métodos distintos de avaliação do déficit de crescimento linear: 1- 

Segundo as curvas de crescimento OMS, 2007 e 2- Adequação ao CCI estimado a partir do alvo parental. 

Foi então testada a concordância entre estes dois métodos utilizando o teste Kappa e considerado boa 

correlação, valores entre 0,6 e 0,812. O nível de significância adotado foi de 5%.  

O estudo está de acordo com as normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos 

(Resolução n. 196 do Conselho Nacional de Saúde). Foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Pernambuco. 
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Resultados 

Foram analisados 114 crianças e adolescentes sendo encontrada uma distribuição homogênea no 

que diz respeito ao sexo (meninas = 53,5%). As características pessoais dos pais dos escolares bem como 

a estatura alvo parental estimada encontra-se na tabela 1. 

De acordo com o índice E/I, foi encontrada uma prevalência de baixa estatura de 12,3%.  Os 

limites inferiores e superiores do CCI, considerados estatura mínima e máxima esperadas, foram 

transportados para a idade atual e assim testada a adequação da estatura atual da criança ao seu próprio 

CCI. Observou-se média de estatura atual (134,2cm ± 10,1) significativamente superior ao limite máximo 

esperado do CCI (130,9cm ± 10,2), tendência que se manteve para os escolares classificados como “sem 

déficit estatural” (135,3cm ± 9,8 x 130,7cm ± 10,2 respectivamente) (Tabela 2). Por outro lado, no grupo 

classificado como Risco nutricional pelo índice E/I, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante entre as médias de estatura avaliadas (atual, mínima esperada, máxima esperada) (Tabela 2). 

A figura 1 mostra a correlação entre a estatura atual das crianças e adolescentes e suas estaturas 

mínimas e máximas esperadas obtidas a partir do alvo parental onde observa-se, em ambas, uma 

correlação positiva forte e estatisticamente significante. Além disso, os dados mostram que mais de 50% 

da variância da estatura pode ser explicada pela estatura mínima (R sq Linear = 0,595) e máxima 

esperada. (R sq Linear = 0,541). 

Quanto à concordância entre os métodos avaliados (tabela 3) verifica-se que entre as crianças e 

adolescentes com déficit estatural, 71,4% apresentaram inadequação ao CCI, valor que entre as eutróficas 

foi inferior a 30% (Kappa = 0,670 p=0,000).  
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Discussão: 

 Uma informação que chama atenção é que, apesar das precárias condições sócio-econômicas, a 

estatura do pai e da mãe foi superior a encontrada pela Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

(PNSN/1989)13 para a Região Nordeste (167,5cm homens e 155,1cm mulheres) e similar aos valores do 

País como um todo (170,2cm homens e 157,2cm mulheres). Talvez, o diferencial de quinze anos entre a 

PNSN e a coleta dos dados desse estudo expliquem esse incremento de cerca de 3 e 2 cm 

respectivamente, para homens e mulheres, refletindo a tendência secular de ganho estatural já relatada por 

alguns autores14,15. Por outro lado, essa investigação evidenciou a precária situação de estatura dos pais 

dos escolares, ilustrada pelo fato de que as médias encontradas chegam a ser mais de 5cm inferiores a 

mediana do padrão de referência para indivíduos de 19 anos8.  

 De acordo com a OMS, uma prevalência de déficit inferior a 20% no índice E/I (abaixo de – 2 

desvio-padrão da tabela de normalidade) é considerada baixa em termos populacionais. Nesse estudo, o 

valor encontrado foi de 12,3%. No entanto, vale a pena comentar que o ponto de corte utilizado foi abaixo 

do percentíl 15 (abaixo de -1 desvio-padrão) objetivando incluir os escolares em risco e não apenas os 

reconhecidamente com déficit estatural. Ou seja, utilizando-se o ponto de corte de – 2 DP essa 

prevalência seria ainda mais baixa. 

 Quanto a estatura alvo parental, a primeira observação a ser destacada é que na amostra como um 

todo, a média das estaturas dos escolares, que participaram desse estudo foi superior a máxima esperada 

do seu CCI, seguindo uma tendência que vem sendo relatada no Brasil, o que possivelmente reflete 

melhores condições de vida da população quando comparada à seus parentes de apenas uma geração 

anterior14,15. Ou seja, de forma similar aos achados de Guimarães et al (1999)16 pode-se concluir que os 

efeitos das variáveis sociais e daquelas marcadoras do potencial genético (estatura dos pais) são 

condicionados pelo nível de desenvolvimento econômico e social de uma população. Desse modo, a baixa 

estatura encontrada nos pais indica que esses indivíduos foram submetidos a precárias condições 

ambientais e que felizmente não está ocorrendo uma perpetuação carencial, tendo em vista o incremento 

estatural encontrado nos filhos.  
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 Um aspecto importante a considerar é que os modelos propostos para a previsão da estatura final 

dificilmente preenchem os critérios necessários para serem considerados ideais17. O conceito de alvo 

parental relativiza a altura da criança à altura dos pais, acrescentando-se 13 cm na altura da mãe, se for 

menino e subtraindo-se 13 cm da altura do pai se for menina. Após essa transformação calcula-se a média 

da altura dos dois, conseguindo-se assim a estatura alvo parental, a qual ainda pode variar 9 a 10 cm 

acima ou abaixo do valor estimado10. Com isso, fica difícil o transporte desse intervalo para a idade atual, 

dificultando a avaliação do crescimento da criança baseado no seu potencial genético de crescimento. 

Além disso, a ampla variação aceita como “normal” torna praticamente impossível classificar um 

individuo como inadequado baseado no seu alvo parental. 

 Desse modo, nesse estudo, a altura alvo parental obtida para cada escolar foi utilizada para 

encontrar na curva da OMS (2007)8 o valor do percentíl correspondente do índice E/I na idade de 19 anos. 

Os limites inferiores e superiores deste percentíl foram utilizados para transportar para a idade atual do 

escolar seu CCI.  Por exemplo, uma criança de 7 anos que teve sua estatura alvo parental no percentíl 25, 

foi considerada “adequada a seu CCI” se apresentasse estatura atual dentro ou acima dos limites do 

percentil 25 para a idade de 7 anos e “inadequada ao CCI” se fosse classificada abaixo do limite mínimo 

do mesmo. Adotando a metodologia citada acima, acredita-se que o erro seja minimizado, pois utiliza-se 

o próprio percentíl do escolar como intervalo esperado de crescimento. Tal estratégia foi semelhante a 

descrita por Arend et al. (2003) em seu estudo com crianças asmáticas18. 

 Na análise comparativa entre a estatura atual e o CCI nos escolares com e sem déficit estatural, 

um fato inusitado foi que o alvo parental no grupo com déficit foi levemente superior ao encontrado 

naqueles sem déficit estatural fazendo com que a estatura média atual, nesse grupo, ficasse abaixo do 

limite mínimo do CCI. Como apenas 14 escolares foram classificados abaixo do percentíl 15 do índice 

E/I, esse resultado talvez não esteja refletindo a realidade. Por outro lado, nos eutróficos, a estatura atual 

foi estatisticamente superior ao limite máximo do CCI, estando em concordância com a tendência secular 

de ganho estatural14,15.    

 Os testes de correlação aplicados mostraram que as crianças e adolescentes do estudo cresceram 

proporcionalmente ao seu potencial genético, e quando considerados os dois métodos de avaliação do 
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déficit estatural observa-se boa concordância entre os mesmos (Kappa 0,67), visto que, naqueles escolares 

sem déficit estatural, 96% encontravam-se adequados ao CCI, valor que entre os com déficit foi de apenas 

4% de adequação. 

 Em síntese conclusiva, os dados mostram que as crianças e adolescentes estão crescendo acima 

do seu potencial máximo de crescimento, o que possivelmente reflete melhoria das condições de vida da 

população Nesse estudo, evidencia-se a possibilidade de utilização do método proposto (adequação ao 

CCI) na avaliação do déficit estatural e principalmente na avaliação da adequação ao potencial genético 

de crescimento da criança e do adolescente. 
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Tabela 1 – Estatura alvo parental estimada e características antropométricas e sócio-econômicas dos pais 

dos escolares do Município de Camaragibe/PE – 2004 

Variáveis X      ±±±±      DP 

Estatura alvo parental (cm) 
Meninos 
Meninas 

 
171,2   ±   5,4 
157,6   ±   5,4 

Idade dos pais (anos) 
Pai 
Mãe 

 
37,2   ±   6,9 
33,1   ±   6,6 

Estatura dos pais (cm) 
Pai 
Mãe 

 
170,9   ±   7,2 
157,8   ±   6,4 

Anos de estudo dos pais 
Pai 
Mãe 

 
6,3   ±   2,1 
5,9   ±   1,4 
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Tabela 2 – Média e desvio padrão da altura atual e altura esperada de acordo com o alvo parental 

(mínima e máxima) de escolares com e sem déficit estatural do Município de Camaragibe/PE - 2004 

Déficit Estatural♦♦♦♦ Atual Mínima Esperada Máxima Esperada Valor de p* 

Sim 126,5 ± 9,8 128,4 ± 9,5 132,6 ± 10,1 0,259 

Não 135,3 ± 9,7a 126,2 ± 9,2b 130,7 ± 10,2c 0,000 

Total 134,2 ± 10,1a 126,5 ± 9,2b 130,9 ± 10,2c 0,000 

♦ Déficit estatural - Índice estatura/idade < P15 (OMS/2007) - Análise de Variância* no estudo comparativo entre as 
médias e teste de Bonferroni a posteriori (letras diferentes significam médias diferentes entre as estaturas ao nível de 
5%) 
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Figura 1 – Correlação de Pearson entre estatura atual e estatura mínima e máxima esperada segundo o 

alvo parental de escolares do Município de Camaragibe/PE – 2004 
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r = 0,726
p = 0,000

R Sq Linear = 0,595   

r = 0,736
p = 0,000

R Sq Linear = 0,541   
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Tabela 3 – Concordância entre os métodos: Déficit estatural segundo às curvas de crescimento OMS, 

2007 versus Adequação ao canal de crescimento de escolares do Município de Camaragibe/PE - 2004 

Déficit Estatural
♦♦♦♦ Adequação ao canal de crescimento esperado 

 Inadequado 
n                % 

Adequado 
n                % 

Total 
n                 % 

Sim 10 71,4 04 4,0 14 12,3 

Não 04 28,6 96 96,0 100 87,7 

Total 14 100,0 100 100,0 114 100,0 

Kappa = 0,670  p=0,000 
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6.2. Segundo Artigo

 
6.2.2. Fatores associados ao risco de baixa estatura 

em escolares. 
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Resumo: 

Objetivo: Avaliar os fatores associados ao risco de baixa estatura em escolares de um município 

pernambucano no ano de 2004. 

Métodos: Estudo transversal, com amostra de 444 crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos. Na avaliação 

estatural dos escolares e suas mães, foi utilizado o índice estatura/idade (E/I) a classificação em percentís, 

sendo considerado déficit, valores inferiores ao percentíl 15. Para a altura das mães, foi utilizado o ponto 

de corte de 156,4cm, valor que corresponde ao percentíl 15 na idade de 19 anos. A avaliação do estado 

nutricional materno foi feita através do índice de massa corporal (IMC).  

Resultados: Foi encontrada nos escolares uma prevalência de baixa estatura de 14,3%. A análise 

bivariada indicou maior chance de déficit estatural nos escolares com renda inferior a 0,5 SM, sem 

banheiro e sem televisão no domicilio (RP = 2,19 IC 95% 1,03 – 4,66, RP = 2,98 IC 95% 1,16 – 7,66 e 

RP = 2,48 IC 95% 1,34 – 4,60, respectivamente) e naqueles cuja genitora apresentava déficit estatural 

(RP= 1,99 IC 95% 1,23 – 3,23). Verifica-se ainda que o excesso de peso materno não se associou 

significativamente ao atraso no crescimento do escolar. Entretanto, a baixa estatura materna sem a 

ocorrência de excesso de peso mostrou associação estatisticamente significante com o retardo do 

crescimento linear do escolar. 

Conclusões: Observa-se que, na população de escolares estudada, o risco de baixa estatura apresentou 

associação com a renda inferior a 0,5 SM, ausência de banheiro e televisão no domicílio e com a baixa 

estatura materna. 
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Abstract: 

Objective: Evaluate the associated factors to risk of short stature in school-aged children in the state of 

Pernambuco in the year of 2004. 

Methods: Transversal study enrolling 444 children and teenagers from the ages of 7 to 14.  On the 

students and mothers stature evaluation, it was used a structural/age index (E/I) to classify in percentiles, 

being considered a deficit, inferior values to 15 percentile.  For the mothers height, it was used a cut point 

of 156,4cm, a corresponding value to a 15 percentile at the age of 19.  An evaluation state to the maternal 

nutritional was realized by the of body mass index (IMC).   

Results: It was found in the schools a prevalence of short stature of 14,3%.  A bi-varied    analyze  

indicated a greater chance of structural deficit in the following school groups: No bathrooms and no 

televisions at home (RP=2,98 IC 95% 1,16 – 7,66 and RP= 2,48 IC 95% 1,34- 4,60, respectively), 

maternal stature deficit (RP= 1,99 IC 95% 1,23 – 3,23).  Yet verifying the maternal excess weight does 

not associate significantly to the student’s height delay.  However, a low maternal stature without 

occurrence of excess weight showed statistically significant association with the student’s linear delay 

growth. 

Conclusions: This study observes that in this population, the students analyzed, the risk of short stature 

presented an association with a lack of bathrooms and televisions in their homes and with a low maternal 

stature. 
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INTRODUÇÃO 

A desnutrição infantil, expressa pelo comprometimento do crescimento linear e/ou ponderal 

continua a ser um dos problemas mais importantes de saúde pública no mundo atual, principalmente 

naqueles países em desenvolvimento, devido a sua magnitude e conseqüências para o crescimento, 

desenvolvimento e sobrevivência das crianças, relacionando-se com cerca de 50% das mortes infantis 

mundiais (1-5). 

É possível afirmar que a desnutrição é um problema latente no contexto latino-americano (6). No 

Brasil, entre 1975 e 1989, como resultado dos ganhos econômicos e da grande expansão de serviço e 

programas de saúde, a prevalência da desnutrição infantil foi reduzida em cerca de 60%, representando 

mais de 1 milhão de crianças. No entanto, a forma mais comum de desnutrição, o déficit de altura por 

idade, está concentrado nas regiões mais pobres do País, evidenciando que o problema não está de todo 

controlado (1,7). 

No Nordeste brasileiro, uma das regiões menos favorecidas do país, ainda que tenha demonstrado 

as mais elevadas taxas de declínio da desnutrição, ainda continua a exibir as mais altas prevalências de 

déficits antropométricos (< -2DP do padrão NCHS). Dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia e 

Saúde (PNDS) realizada em 1996, indicavam déficits mais elevados tanto para o indicador altura/idade 

(17,9%) quanto para peso/idade (8,3%), quando comparados com aqueles identificados para a Região Sul 

(respectivamente de 5,1% e 2%), uma das mais ricas do país (8). Outro fato relevante é que essas 

prevalências eram ainda mais elevadas para o Nordeste rural, cuja prevalência do déficit estatural foi de 

19% e peso/idade de 9,2%. 

Dados recentes (2001-2003) do Ministério da Saúde, oriundos de crianças menores de sete anos 

de idade de municípios do Nordeste do Brasil, resultantes da avaliação do Programa Bolsa Alimentação, 

indicam a tendência atual da manutenção das altas prevalências de déficit no crescimento linear (15,1%) e 

ponderal (10,7%) e sustentam também o diferencial da distribuição dos déficits do crescimento na 

infância entre as regiões (9). 
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Paralelamente, a II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (10) realizada em 1997 mostrou que 

21,0% da população pernambucana apresentavam baixa estatura, valor que decresce para 13,3% das 

crianças e adolescentes residentes na Região Metropolitana do Recife. 

Seguramente as condições que ilustram essa realidade estão fortemente vinculadas às 

desigualdades social e econômica e à iniqüidade em saúde observadas entre essas regiões (11). Muitas 

investigações têm buscado aprofundar o conhecimento sobre os fatores econômicos, sociais e biológicos 

que interferem na estatura de crianças e adultos. O efeito das condições sócio-econômicas sobre o 

crescimento infantil tem sido observado em diferentes contextos e apresentado grande magnitude (12,13). 

O ser humano nasce com um potencial genético de crescimento que poderá ou não ser alcançado, 

dependendo das condições de vida a que esteja exposto desde a concepção até a idade adulta. Portanto, o 

processo de crescimento influencia-se por fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais), 

dentre os quais destacam-se a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a 

criança, que atuam acelerando ou retardando esse processo (14,15). 

 Como definem Bicudo-Zeferino (16) em 1992, "O crescimento é a expressão da interação 

extremamente complexa entre o potencial genético do indivíduo e as condições de vida, determinadas 

pela sua inserção social". Nesse sentido, as evidências indicam que os determinantes dos déficits 

antropométricos na infância configuram uma estrutura complexa e variada, que envolve múltiplos fatores 

do ambiente econômico, social e familiar da criança (17).  

Pode-se esperar que haja correlação intrafamiliar positiva quanto ao estado nutricional de mães e 

filhos, devido ao fato de compartilharem informações genéticas e condições sócio-econômico-ambientais 

(6,18-22). Os estudos demonstram que as mães brasileiras e seus filhos menores de dez anos têm uma 

relação direta em seu estado nutricional: desnutrição por déficit estatural nas crianças associando-se com 

baixo peso materno, em um ambiente social perverso, onde a fome e as carências nutricionais ainda 

fazem parte da vida de contingentes de brasileiros cada vez mais bem delimitados (20).  

Os estudos relacionando nutrição de mãe e filho têm se concentrado no período perinatal, sendo 

reconhecido que o estado nutricional materno durante a gestação e as condições do ambiente intra-uterino 

têm importância fundamental no estado nutricional do recém nascido (23,24). Todavia, fora deste 
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período, observa-se na literatura carência de estudos considerando a relação do estado nutricional de mães 

e filhos principalmente no que diz respeito a escolares e adolescentes (20). 

Objetiva-se assim com este trabalho identificar a relação do crescimento linear de escolares 

residentes na região metropolitana de Recife/PE com a realidade sócio-econômica-ambiental a que estão 

inseridos bem como, com o estado nutricional de suas mães. 
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Metodologia 

 O presente estudo utilizou o banco de dados desenvolvido no âmbito do projeto “Obesidade 

infantil: diagnóstico, tratamento e avaliação em escolares da rede pública e privada do município de 

Camaragibe – 2004”, que teve como objetivo principal determinar a prevalência de obesidade e sobrepeso 

além de identificar e tratar as deficiências de ferro, zinco e vitamina A. 

A População total incluiu 1234 escolares (7-14 anos), de ambos os sexos, regularmente 

matriculadas em escolas do município de Camaragibe, Pernambuco (de janeiro a dezembro de 2004). 

Foram inclusas crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade entre sete e quatorze anos e cujos 

dados antropométricos maternos constavam no banco de dados. Foram excluídos escolares portadores de 

patologias que comprometiam a mensuração da estatura. Com base nesses critérios, a amostra estudada 

foi de 444 indivíduos. 

 As informações de interesse para a pesquisa foram obtidas pela técnica de entrevista com os 

escolares e/ou seus pais/responsáveis e registrados em protocolo específico, previamente testado e 

validado em 10% da amostra abordando fatores socioeconômicos, familiares e antropométricos. 

Informações complementares, tais como dados de identificação, foram transcritas dos cadastros da escola. 

Para a tomada das medidas antropométricas das crianças, adolescentes e suas mães foi utilizado o 

método proposto por Frisancho em 1999 (25) e anotadas em formulário próprio. Na avaliação do déficit 

estatural das crianças, adolescentes e suas mães, foi utilizado o índice estatura/idade (E/I), a classificação 

em percentís e a referência da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007), sendo considerado déficit, 

valores inferiores ao percentíl 15. Vale salientar que para a altura das mães, foi utilizado o ponto de corte 

de 156,4cm, valor que corresponde ao percentíl 15 na idade de 19 anos. A avaliação do estado nutricional 

materno foi feita através do índice de massa corporal (IMC) com a classificação proposta pela 

Organização Mundial de Saúde em 2005 (26).   

 Os dados foram digitados no Programa epi-info versão 6.04 com dupla entrada e posterior 

validate. As análises foram realizadas no Programa SPSS versão 13.0. A análise bivariada foi expressa 

como Razão de Prevalência (RP) e IC 95% com significância estatística de 0,05%,  a qual foi utilizada 
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por se tratar de um estudo transversal, sabendo que esta, nesse desenho, não superestima os risco como 

ocorreria com o odds ratio (OR).    

O estudo está de acordo com as normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos 

(Resolução n. 196 do Conselho Nacional de Saúde). Foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Resultados 

 Do total de 444 escolares analisados foi observada uma distribuição homogênea no que diz 

respeito ao sexo (52,8% meninas). A média de idade foi de 9,4 ± 1,7 anos, 77,2% foram oriundos de 

famílias com apenas meio salário mínimo mensal e a prevalência de risco para baixa estatura ficou em 

torno de 14,0%. A Tabela 1 apresenta os resultados referentes às variáveis sócio-econômicas, onde 

apenas duas variáveis (renda inferior a meio salário mínimo e ausência de banheiro no domicilio) 

apresentaram associação com a baixa estatura. Ou seja, escolares com renda familiar inferior a 0,5 SM 

e sem banheiro no domicilio apresentaram chance 2,19 (IC 95% 1,03 – 4,66) e 2,98 (IC 95% 1,16 – 

7,66) vezes maior de baixa estatura, respectivamente.  

 Dentre as variáveis relativas aos bens de consumo, exceto pela televisão, todas as outras não 

mostraram resultados estatisticamente significantes na análise bivariada.  A chance de baixa estatura 

foi 2,48 (IC 95% 1,34 – 4,60) vezes maior nos escolares que não possuíam televisão (Tabela 2). 

 Quanto as variáveis maternas e paternas (Tabela 3) observou-se uma prevalência quase duas 

vezes maior (1,99 IC 95% 1,23 – 3,23) de baixa estatura naqueles escolares filhos de mães com 

estatura abaixo do percentil 15 do padrão de referência. As demais variáveis parentais estudadas não 

apresentaram associação estatisticamente significante.   

 Na análise da associação entre as variáveis do estado nutricional materno, representadas pelo 

excesso de peso e baixa estatura com o déficit estatural dos escolares (Tabela 4), verifica-se que o 

excesso de peso da mãe não se associou significativamente ao atraso no crescimento do escolar. 
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Entretanto, a baixa estatura materna sem a ocorrência de excesso de peso mostrou associação 

estatisticamente significante com o retardo do crescimento linear do escolar. 

 

Discussão 

 Nesse estudo o objetivo foi avaliar o risco de baixa estatura (≤ percentil 15) e não o déficit 

estatural o qual é definido pelo índice E/I abaixo do percentil 3. Desse modo, fica difícil comparar 

nossos resultados com a prevalência de baixa estatura relatada na literatura. Por outro lado, a II 

Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (10) realizada em 1997 mostrou que 28,6% das crianças e 

adolescentes residentes na Região Metropolitana do Recife/PE encontravam-se abaixo do percentil 10 

do índice E/I, valor que chega a ser o dobro do encontrado nesse estudo. Esses dados podem estar 

refletindo a tendência secular do ganho estatural referida por inúmeros autores. (27-30) 

 Na análise das variáveis socioeconômicas e do domicílio, a renda inferior a meio salário mínimo 

e a ausência de banheiro e televisão apresentou associação com o risco de baixa estatura. A esse 

respeito, vale lembrar que 77% da população estudada subsistiam com renda inferior a meio salário 

mínimo, constituindo um grupo relativamente homogêneo quanto ao status socioeconômico, o que 

provavelmente explica o motivo pelo qual apenas três variáveis apresentaram significância estatística. 

Por outro lado, mesmo dentro desse grupo tão semelhante, pequenos ganhos na renda e a presença de 

televisão e banheiro já se constituem em um diferencial importante quanto à situação de nutrição da 

população avaliada. Da mesma forma, Guimarães (18) em 1999 com seu trabalho avaliando o risco de 

déficit estatural em pré-escolares, também obteve resultados semelhantes, sugerindo que, mesmo sem 

grandes variações na renda é possível evidenciar ganho estatural, além do que a presença de certos 

bens de consumo, como a televisão, facilitam o acesso a informação, diferenciando o estilo de vida das 

famílias. 

 Em relação às variáveis maternas e paternas, foi encontrada apenas associação entre a baixa 

estatura da mãe e o risco de déficit estatural das crianças e adolescentes. Por outro lado, a ocorrência 
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de excesso de peso materno não se associou estatisticamente ao atraso no crescimento do filho. A esse 

respeito, a correlação intrafamiliar positiva quanto ao estado nutricional de mães e filhos por 

compartilharem tanto informações genéticas quanto ambientais, tem sido bastante relatada na 

literatura. (18, 19, 6, 20; 21; 22).  Talvez, a homogeneidade da amostra não tenha permitido avaliar a 

influência de outros fatores, tais como a escolaridade materna sobre o risco de baixa estatura nos seus 

filhos, associação encontrada por outros autores (19,31). Desse modo, é possível concluir que, na 

população de escolares estudada, o risco de baixa estatura apresentou associação com a renda inferior 

a 0,5 SM, ausência de banheiro e televisão no domicílio e com a baixa estatura materna. Observa-se a 

necessidade de novos estudos envolvendo grupos de diferentes níveis socioeconômicos com o objetivo 

de averiguar a real influência dos fatores ambientais no crescimento linear de crianças e adolescentes. 
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Tabela 1 – Razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% (IC95%) para escolares com e 

sem déficit estatural segundo as variáveis sócio-econômicas. Camaragibe/PE, 2004. 

                                                            Déficit Estatural 
 Variáveis                                    Total              Sim                    Não                  RP           IC 95% 
Renda Familiar  n % n %   
< 0,5 SM 315 52 16,5 263 83,5 
≥ 0,5 SM 93 7 7,5 86 92,47 2,19 1,03 – 4,66 

N° pessoas/domicílio        
≤ 4 pessoas 189 22 11,6 167 88,4 
> 4 pessoas 249 40 16,1 209 83,9 

0,72 0,45-1,18 

N° cômodos        
≤ 4 cômodos 170 28 16,5 142 83,5 
> 4 cômodos 269 35 13,0 234 87,0 

1,27 0,80-2,00 

Banheiro        
Não 18 6 33,3 12 66,7 
Sim 421 57 13,5 364 86,5 

2,98 1,16 – 7,66 

Destino do lixo        
Coletado 405 56 13,8 349 86,2 
Outro 36 7 19,4 29 80,6 

0,71 0,35-1,44 

Cobertura        
Telha de barro 329 50 15,2 279 84,8 
outros 110 13 11,8 97 88,2 

1,29 0,73-2,28 

Abastecimento de água        
Rede geral 334 50 15,0 284 85,0 
outros 107 13 12,2 94 87,8 

1,23 0,70-2,18 
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Tabela 2 – Razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% (IC95%) para escolares com e 

sem déficit estatural segundo os bens de consumo do domicilio. Camaragibe/PE, 2004. 

                                                            Déficit Estatural 
 Variáveis                                    Total              Sim                    Não                  RP           IC 95% 
Radio  n % n %   
Sim 381 56 14,7 325 85,3 
Não 60 7 11,7 53 88,3 

1,26 0,60-2,63 

Televisão        
Não 41 12 29,3 29 70,7 
Sim 400 51 12,8 349 87,2 

2,48 1,34-4,60 

Geladeira        
Sim 356 52 14,6 304 85,4 
Não 85 11 12,9 74 87,1 

1,13 0,62-2,07 

Fogão        
Sim 424 58 13,6 366 86,4 
Não 17 5 29,4 12 70,6 

0,47 0,21-1,01 

Vídeo        
Sim 86 14 16,3 72 83,7 
Não 355 49 13,8 306 86,2 

0,85 0,49-1,46 
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Tabela 3 – Razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% (IC95%) para escolares com e 

sem déficit estatural segundo as variáveis maternas e paternas. Camaragibe/PE, 2004. 

                                                            Déficit Estatural 

 Variáveis Parentais 
                                                Total            Sim                   Não                   RP                IC 95% 
Escolaridade materna  n % n %   
≤ 4 anos 196 33 16,8 163 83,2 
> 4 anos 238 27 11,3 211 88,7 

1,48 0,93 – 2,38 

        
Idade materna        
<35 anos 262 38 14,5 224 85,5 
≥35 anos 173 23 13,3 148 86,7 1,08 0,67-1,74 

        
Tabagismo Materno        
Sim 139 20 14,4 119 85,6 
Não 302 43 14,2 259 85,8 

1,01 0,62-1,65 

        
Baixa estatura materna        
Sim 213 41 19,2 172 80,8 
Não 228 22 9,6 206 90,4 

1,99 1,23-3,23 

        
IMC materno        
<25kg/m² 260 44 16,9 216 83,1 
≥25kg/m² 179 19 10,6 160 89,4 1,59 0,96-2,64 

        
Escolaridade paterna        
≤ 4 anos 196 33 16,8 163 83,2 1,48 0,93 – 2,38 
> 4 anos 238 27 11,3 211 88,7   
        
Tabagismo Paterno        
Sim 216 34 15,7 182 84,3 1,25 0,78-2,00 
Não 206 26 12,6 180 87,4   
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Tabela 3 – Associação entre déficits estatural de escolares segundo o estado nutricional das mães. 

Camaragibe,2004. 

                                                                            Déficit Estatural 

                                                                        Total           Sim             Não                   P 

Estado Nutricional materno  n % n %  

Excesso de peso=0; Baixa estatura=0 145 14 22,2 131 34,8 0,0680 

Excesso de peso=1; Baixa estatura=0 81 8 12,7 73 19,4 0,2729 

Excesso de peso=0; Baixa estatura=1 115 30 47,6 85 22,6 0,0000 

Excesso de peso=1; Baixa estatura=1 98 11 17,5 87 23,1 0,4019 

       

    p=0,0005 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível afirmar que as crianças e adolescentes em estudo estão crescendo acima do seu 

potencial genético máximo de crescimento, o que possivelmente reflete melhoria das 

condições de vida da população. Evidencia-se ainda, devido a sua concordância com o 

método de avaliação nutricional vigente (curvas OMS/2007), a possibilidade de utilização 

da adequação ao CCI na avaliação de déficit estatural e principalmente na avaliação da 

adequação ao potencial genético de crescimento da criança e do adolescente. 

Concomitantemente, observa-se na população de escolares estudada, que o risco de baixa 

estatura apresentou associação com a renda inferior a meio salário mínimo, com a ausência 

de banheiro e televisão no domicilio e com a baixa estatura materna, sugerindo que mesmo 

em um grupo homogêneo em termos econômicos, a presença de poucos itens já diferencia o 

nível das famílias. Além disso, a baixa estatura materna reforça a idéia da correlação 

intrafamiliar entre mães e seus filhos por compartilharem tanto informações genéticas 

quanto ambientais. 
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QUESTIONÁRIO PESQUISA: OBESIDADE E SOPREPESO INFANTIL EM ESCOLARES DA 

REDE PÚBLICA E PRIVADA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE 

PERNAMBUCO – BRASIL. 

ALUNOS 

Questionário no      

 
 
 
 

 
 

 
CADASTRAMENTO 

 
 

 
COLETA DE SANGUE 

 
 

 
LANCHE 

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
 

 
HÁBITOS COMPORTAMENTAIS 

 
 

 
RASTREAMENTO CLÍNICO 

 
 

 
ANTROPOMETRIA  

 
 

 
PRESSÃO ARTERIAL 

 
 

 
EXAMES LABORATORIAIS 

 
 

 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

 
CONSUMO ALIMENTAR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
- 2004- 
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Entrevistador ___________________________________ Questionário no      

FÓRMULÁRIO 01 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Data da entrevista: _____/____/_____ 

2. Escola _________________________________________________Série __________ 

Grau _________ 

3. Nome do Aluno: ________________________________________________________ 

4. Responsável pelo aluno – na escola?:         Pai            Mãe          outro  Quem ________ 

5. Nome da mãe: __________________________________________________________ 

6. Nome do pai: ___________________________________________________________ 

7. Nome do responsável _____________________________________________________ 

8. Sexo          M   F 

9. Data de nascimento: ____/____/________  (dd/mm/aa) 

10. Idade: _______ 

11. Naturalidade: _____________________________________________________________ 

12. Endereço: ________________________________________________________________ 

13. Telefone para contato: _____________________ 

14. Ponto de referência: ________________________________________________________ 

15. Fornecimento das informações:   aluno         Pai  Mãe            Responsável 
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Entrevistador  Questionário no      

 
 

FORMULÁRIO 02 – HÁBITOS COMPORTAMENTAIS 

 

1. Tabagismo: 

 Sim  Tipo de Fumo:       Cigarro industrializado          Cigarro de palha           Cachimbo 

Outro__________________ Quantas vezes por dia: ______  Idade que começou a fumar: 

_____ 

 

 Não     Nunca fumou  

 

 

2. Etilismo: 

  Sim   Quantas vezes por semana: _______________Por mês: ________________ 

Idade em que começou a beber: ________________________________________ 

 

Não          Nunca bebeu  
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Entrevistador  Questionário no      

FORMULÁRIO 03 – RASTREAMENTO CLÍNICO 
 
Possui alguns destes equipamentos 

(   )óculos (   ) aparelho auditivo (   ) muleta (   ) outros: __________________________ 

 
Marcar com um X os sinais/sintomas que apresenta freqüentemente. 

1.Requisitos: Tosse   Catarro Cansaço Espirros Outros Qual_______ 

2. Cardiovasculares: Inchaço  Coração apressado Cansa quando 

corre 

Outros Qual:_______  

3. Digestivo: Diarréia Prisão de ventre Fastio Vômitos Outros  Qual________

4. Osteoarticular Deformida- 

des   

Dor nos ossos Fraturas  Outros  Qual: _______  

5. Sistema Nervoso Convul- 

Soes  

Desmaios  Paralisia  Dor de  

Cabeça  

Outros  Qual: ______ 

6. S. Neurosensorial Def vista Defic. Ouvir  Def fala  Tonturas  Outros  Qual _______ 

7. Sistema Urinário Dor ao  

urinar  

Urina na cama  Uurina 

demais  

Outros  Qual _______  

8. S. Hematológico Anemia  Sangramentos  Manchas roxa 

na pele  

   

9. Dermatológicas Coceira  Pano branco  Ressecamento 

da pele   

Verruga  Outros  Qual _______ 

10. Oftalmológcas: Coceira nos 

olhos  

Ardor  Lacrimeja-

mento  

Outros  Qual _______   

 

3. VACINAÇÃO  

Vacinas 

DPT/DT 1a DPT/DT 2a DPT/DT 3a DPT/DT ref GRIPE 
Hib 

   

Data __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ 

Vacinas 

PÓLIO     
 

   

Data __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ 
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Entrevistador  Questionário no      

 

FORMULÁRIO 04 – ANTROPOMETRIA  
 

ANTROPOMETRISTA:  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ANTROPOMETRISTA:  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

PESO/ALTURA  

 

Peso 1 
(Kg) 

Altura 1 
(cm) 

Peso 2 
(Kg) 

Altura 2 
(cm) 

    

 

 

 

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL (MEDIDA DA CINTURA) 

 

1ª Medida - Centímetros  2ª Medida - Centímetros 

  

 

 

FORMULÁRIO 5 – PRESSÃO ARTERIAL 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM:_________________________________________________________________ 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM:_________________________________________________________________ 

 

 BRAÇO DIREITO  BRAÇO ESQUERDO  

1ª aferição  mnHg mnHg

2ª aferição mnHg mnHg
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Entrevistador  Questionário no      

 

 

FORMULÁRIO 6 – EXAMES LABORATORIAIS 

 

HEMOGRAMA  

Hb  HCM  Bast  L.T.  

Hto   CHCM  Seg   L.A.  

Hc  RDW  E  M  

VCM  Leucócitos 
totais  

 Bas   Plaquetas  

Vitamina A  

Zinco  
 
 

BIOQUÍMICA  

Hemoglobina glicosilada  HDL  

Glicemia   jejum   LDL  

Triglicerídes  VLDL  

Colesterol    
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Entrevistador  Questionário no      

 

FORMULÁRIO 7 – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 

 
1. – Além de suas atividades diárias você costuma andar? (com os amigos ou com o cachorro, 

usar as escadas ao invés do elevador, ir à pé ao supermercado ou à padaria, caminhar na hora 
do almoço)?. 

 
(    )  Não  

(    )  1 vez por semana  

(    )  2 – 3 vezes por semana  

(    )  4 – 6 vezes por semana  

(    )  Todos os dias  

 
2.  – Além de andar, faz outro tipo de exercício? ( como: andar de bicicleta, longas caminhadas, 

nadar, jogar bola, dançar, ginástica, educação física, etc.)? 
 

(    ) Não  

(    ) 1 vez por semana  

(    )  2 – 3 vezes por semana  

(    ) 4 – 6 vezes por semana  

(    )  todos os dias 

 

3. – Você costuma cuidar do jardim, limpar quintal,  aguar plantas, cuidar de animal ? 
(    )  Não  

(    )  1 vez por semana  

(    ) 2  - 3 vezes por semana  

(    ) 4 -6  vezes por semana  

(    )  todos os dias 

 

4. Você costuma ficar mais de 3 ou 4 horas seguidas assistindo TV,  jogando cartas ou dominó? 
(    )  Não  

(    )  1 vez por semana  

(    ) 2 – 3  vezes por semana  

(    )  4 - 6 vezes por semana  

(    )  todos os dias 
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Entrevistador  Questionário no      

 
 
 

FORMULÁRIO 8 – AVALIAÇÃO CONSUMO ALIMENTAR 

 
 
1. Marcar com um X o que você comeu e bebeu no dia de ontem. 
 
 

ALIMENTOS Café Lanche Almoço Lanche Jantar 
 
Leite e derivados ( leite, iogurte, coalhada,queijo) 

     

 
Carnes / ovos (boi, frango,peixe,bode, charque, 
sol,etc) 

     

 
Vísceras (fígado, miúdo, bucho, rins,etc) 

     

 
Embutidos ( mortadela,salame,salsicha,etc) 

     

 
Verduras ( abóbora, cenoura, outras) 

     

 
Frutas/ sucos naturais 

     

 
Cereais ( arroz, macarrão, farinha) 

     

 
Leguminosas (feijão, fava) 

     

 
Gorduras ( óleo, banha, manteiga, margarina) 

     

 
Doces, bolos e balas 

     

 
Pães/ bolachas e biscoitos/ Preparações com milho 
 ( tapioca, cuscuz, canjica, etc) 

     

 
Raízes, tubérculos, inhame, macaxeira, batata – doce, 
banana comprida 

     

 
Salgados (pipoca, pipos, coxinha, empada, pastel) 

     

 
Bebidas não alcoólicas ( sucos industrializados, 
refrigerantes, toddynho, etc) 
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2. Você costuma colocar mais sal na comida que está no seu prato? 
(    ) sim 
(    ) não 

 

3. Você costuma trocar o almoço ou jantar por lanches? 
(    ) sim 
(    ) não 

 
4. Quantos copos de água você bebe por dia? 

(    ) 0 
(    ) menos de 1 
(    ) 1 a 2 copos 
(    ) 3 a 4 copos 
(    ) 8 ou mais  

 
5. Você costuma consumir bebidas alcoólicas? 

(    ) diariamente 
(    ) semanalmente 
(    ) mensalmente 
(    ) raramente  
(    ) nunca  
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QUESTIONÁRIO  PESQUISA: OBESIDADE E SOPREPESO INFANTIL EM 

 ESCOLARES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  –  

PERNAMBUCO – BRASIL. 

 

FAMÍLIA 
Questionário no      

 
 
 
 

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
 

 
REGISTRO FAMILIAR 

 
 

 
AVALIAÇÃO SÓCIOECONÔMICA 

 
 

 
HÁBITOS COMPORTAMENTAIS (PAI) 

 
 

 
HÁBITOS COMPORTAMENTAIS (MÃE) 

 
 

 
ANTECEDENTES CLÍNICOS (Relação à criança) 

 
 

 
ANTECEDENTES FAMILIARES 

 
 

 
ANTROPOMETRIA 

 
 

 
NUTRIÇÃO 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
- 2004- 
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FÓRMULÁRIO 01 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Data do preenchimento: _____/____/_____ 

2. Nome do aluno: _________________________________________________________ 

3. Escola _______________________________________________ Série __________ 

Grau __________ 

4. Nome do pai: ________________________________________________ 

5. Data de nascimento: ____/____/________  (dd/mm/aa) 

6. Naturalidade: ____________________________________________________________ 

7. Nome da mãe: ________________________________________________ 

8. Data de nascimento: ____/____/________  (dd/mm/aa) 

9. Naturalidade: _______________________________________________________________ 

10. Endereço: __________________________________________________________________ 

11. Telefone para contato: _____________________ 

12. Situação:    Urbana   Rural 

13. Ponto de referência: __________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO 02 – REGISTRO DOMICILIAR 
1 Tipo:        

 

1    1.Casa       2.Apartamento           3.Quarto/Cômodo          4.Outro:____ TIPO:________ 

         

2. Regime de ocupação:        1.Própria             3.Cedida           5.Outro:_____ REGIME_______

         

                                         2.Alugada           4.Invadida            

         

3. Paredes:         1.Alvenaria/tijolo     3.Taipa s/ reboco              5.Madeira  PAREDE:_______ 

         

                    2.Taipa c /reboco            4.Tijolo +Taipa         6.Outro: ____  

         

4. Piso:              1.Cerâmica                       3.Madeira                 5.Outro:_____  PISO:__________ 

         

                    2.Cimento                       4.Terra (barro)     

         

5. Cobertura:   1.Laje de concreto          2.Telha de barro      3.Outro: ____ TETO: _________ 

         

6. Abastecimento d’água: ÁGUA: ________ 

a) com canalização interna  

  1.Rede Geral     

       

  2.Poço ou nascente                    

       

  3.Chafariz                                  

       

  4.Outro: _____________          

 

7. Tratamento da água de beber: TRATA: ________ 

 1.Fervida          3.Coada                    5.Mineral: ______ 

       

 2.Filtrada          4.Sem tratamento        6.Clorada  

      

                                    7.Outra: ________  
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8. Esgotamento sanitário: ESGOTO: ______ 

  1.Sanitário ligado à rede                     3.Sanitário ligado fossa rudimentar 

       

  2.Sanitário ligado à fossa c/tampa       4.Outro: ____________  

9. Banheiro  Sim   Interno  Externo     Coletivo 

         

   Não      

         

10 Destino do lixo: LIXO: _______ 

   1.Coletado         3.Queimado               5.Outro: ________ 

        

   2.Enterrado       4.Colocado em terreno baldio 

        

11 Cômodos:    Total: _____: Servindo de dormitório: ______ TOTAL _______ 

   DORME: ______ 

 
12. Iluminação elétrica        1.Tem          LUZ: _________ 

        

13. Rádio:                            1.Tem          

       

14. Televisão                       1.Tem         TV____________ 

       

15. Geladeira                       1.Tem         GELADEIRA ___ 

       

16. Fogão a Gás                  1.Tem         FOGÃO ______ 

       

17. TV a cabo                      1.Tem         TV CABO_____ 

       

18. Vídeo                             1.Tem           VÍDEO: _______ 
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FORMULÁRIO 03 – AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 
 
 

1. No de pessoas no domicílio: _______ 

2. Escolaridade dos pais: (último ano cursado com aprovação) 

(Pai) Série _________  Grau  ___________ 

(Mãe) Série _________  Grau  ___________ 

3. Religião: Pai: _____________________________________ 

 Mãe: ____________________________________ 

 aluno: ______________________________ 

4. Renda Familiar: R$ _________________________________ 

5. Plano de Saúde:           Sim   Qual: __________________________________ 

 Não 

6. Tipo de utilização:           Exames    Consultas    Internamentos 

7. Atividade atual: Pai: _____________________________________ 

Mãe: ____________________________________ 
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FORMULÁRIO 04 – HÁBITOS COMPORTAMENTAIS  - PAI 

1. Tabagismo: 

 Sim  Tipo de Fumo:       Cigarro industrializado          Cigarro de palha           Cachimbo 

Outro_______________ Quantas vezes por dia: ______  Idade que começou a fumar: _____ 

 

 Não     Nunca fumou  

 

Ex-tabagista: parou há quanto tempo _______________________________________ 

Idade que começou a fumar  ______________________________________________ 

 

2. Etilismo: 

  Sim   Quantas vezes por semana: _______________Por mês: ________________ 

Idade em que começou a beber: ________________________________________ 

 

Não          Nunca bebeu    Parou a quanto tempo ________ 

 

 Ex-etilista   Idade começou a beber ________ 

 

3. Antecedentes alérgicos: :  

Tipo: _________________________________________________________________ 

 

4. Internações últimos 12 meses: ______________________________________________ 

Causas:     Período: 

_____________________  ___________________________ 

___________________________  __________________________________ 

____________________________  __________________________________ 

___________________________  __________________________________ 
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Entrevistador  Questionário no      

 

FORMULÁRIO 05 – HÁBITOS COMPORTAMENTAIS  - MÃE 

5. Tabagismo: 

 Sim  Tipo de Fumo:       Cigarro industrializado          Cigarro de palha           Cachimbo 

Outro_______________ Quantas vezes por dia: ______  Idade que começou a fumar: _____ 

 

 Não     Nunca fumou  

 

Ex-tabagista: parou há quanto tempo _______________________________________ 

Idade que começou a fumar  ______________________________________________ 

 

6. Etilismo: 

  Sim   Quantas vezes por semana: _______________Por mês: ________________ 

Idade em que começou a beber: ________________________________________ 

 

Não          Nunca bebeu    Parou a quanto tempo ________ 

 

 Ex-etilista   Idade começou a beber ________ 

 

7. Antecedentes alérgicos: :  

Tipo: _________________________________________________________________ 

 

8. Internações últimos 12 meses: ______________________________________________ 

Causas:     Período: 

_____________________  ___________________________ 

___________________________  __________________________________ 

____________________________  __________________________________ 

___________________________  __________________________________ 
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FORMULÁRIO 06 – ANTECEDENTES CLÍNICOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE (marcar com 

um X as doenças que já teve) 

 

1. Tuberculose  Sim  (tipo) ______________________   Não  

 

Foi Tratado           Sim               Não 
 

 
2. Hanseníase (lepra)           Sim           Não      foi Tratado:             Sim            Não 

 
3. Alergia (tipo) ______________________________________________________ 

 

4. Doenças contagiosas           Sim  (Qual) ___________________________          Não  

 

5. DST (Doenças do Mundo)             Sim (Qual) _________________________              Não 

 

6. Transfusões:          Sim               Não 

 

7. Acidentes:             Sim               Não  

 

8. Internações:           Sim              Não   

9. Causa internações (últimos 12 meses): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Cirurgias:                Sim               Não  

 

11. Convulsões   Sim               Não Quantas vezes _________________________ 

 

12. Outros___________________________________________________________________ 
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Entrevistador  Questionário no      

 

FORMULÁRIO 07 – ANTECEDENTES FAMILIARES (Marcar com um X) 

 
 
1 Hipertensão Quem  

 
5 Doenças contagiosas 

Qual  
 Quem  
 

      
2 Diabetes Quem 

 
6 DST 

Qual 
Quem  
 

      
3 Tuberculose Quem 

 
7 CA  

Tipo  
Quem  
 

      
4 Hanseníase 

 
Quem 
  

8 Outros Quem  
 

 

 

 

FORMULÁRIO 08 – ANTROPOMETRIA  

 

 

PESO/ALTURA  

Verifique seu peso e altura numa balança próxima a sua casa ( farmácia ou posto de saúde) 

 

PAI MÃE 

Idade Peso 
(Kg) 

Altura 
(cm) 

Idade Peso 
(Kg) 

Altura 
(cm) 
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FORMULÁRIO 09 – NUTRIÇÃO: CONSUMO ALIMENTAR DA FAMÍLIA 

(Qualitativo) 

O que se comeu ontem NA SUA CASA? 

OBS.: Informar todo o alimento consumido no dia anterior (ontem) detalhando a refeição e a preparação. 

REFEIÇÃO PREPARAÇÃO  Que ALIMENTOS usaram 

Café da Manhã 
  

   

   

   

   

   

Lanche:   

   

   

   

   

Almoço:   

   

   

   

   

   

   

Lanche 
  

   

   

   

Jantar 
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