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“Da solução do problema

alimentar dependia o bem

estar do povo, a eficiente

produção do trabalho, a

paz social e a segurança da

nação”.  

Josué de Castro



 

 

RREESSUUMMOO  

Esta dissertação propõe-se avaliar o consumo de energia e proteínas e associá-lo ao estado 

nutricional de crianças menores de cinco anos, no Estado de Pernambuco no ano de 1997. 

Está estruturada em dois artigos, o primeiro constituindo uma revisão da literatura sobre os 

principais inquéritos epidemiológicos alimentares e nutricionais realizados no Brasil a partir 

da década de 40 até os dias atuais, abordando seus aspectos metodológicos, bem como os 

resultados mais relevantes. Os dados foram coletados utilizando as bases de dados Scielo e 

Lilacs, além de livros e relatórios oficiais acerca dos estudos populacionais. O consumo 

alimentar e o estado nutricional das crianças de até cinco anos constituíram o campo de 

estudo do segundo artigo, com desenho do tipo transversal e amostra de 948 crianças. O 

consumo alimentar foi registrado utilizando-se o método recordatório de 24 horas. Para 

análise do consumo de energia e proteína foram utilizadas as Dietary Reference Intakes 

como referência. O estado nutricional foi avaliado por meio dos índices de peso/idade, 

peso/estatura e estatura/idade, em médias de escores Z, utilizando as medidas do National 

Center for Health Statistics como referência. O consumo mediano de energia e proteína 

esteve acima das ingestões dietéticas de referência, na maioria das faixas etárias. No entanto, 

foram encontradas prevalências de inadequação de 42,4% para energia e de 5% para 

proteína. O percentual de desnutrição moderada e grave foi de 7,3%, 1,5% e 16,1% para os 

índices peso/idade, peso/estatura e estatura/idade, respectivamente. O estado nutricional foi 

melhor no grupo de crianças cujo consumo de energia e proteína foi maior ou igual ao 

padrão de referência, na maioria das faixas etárias. Os resultados do estudo assinalam uma 

acentuada restrição da ingestão de energia e, em menor dimensão, de proteínas. Foi 
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demonstrada também uma associação entre o consumo energético-protéico e o estado 

nutricional das crianças, ratificando que o consumo alimentar é um dos fatores que 

influenciam o estado nutricional. Conclui-se então que é necessário monitorar o consumo 

alimentar, o que poderá ser efetivado com a implantação de políticas de segurança alimentar 

e nutricional que visem melhorar a situação alimentar e nutricional das crianças nesta faixa 

etária. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

This dissertation aims to evaluate energy and protein dietary intake and associate it with the 

nutritional status of children under five years old in the State of Pernambuco in 1997. It 

consists of two articles. The first article is a literature review of the main epidemiological 

inquiries on food and nutrition performed in Brazil from the 1940s to this date. It discusses 

the methodological aspects used and the most relevant results. This information was 

obtained from Scielo and Lilacs databases, books and official reports on population studies. 

The second article studies the food intake and the nutritional status of children under five 

years old, the design of which was cross sectional, sampling included 948 children. The 

dietary intake was registered by twenty four-hour dietary recalls. The Dietary Reference 

Intakes were used to analyze energy and protein as reference values. The nutritional status 

was assessed by the weight-for-age, weight-for-length and length-for-age indicators, 

according to the National Center for Health Statistics reference population data. The median 

intake of energy and protein exceeded the Dietary Reference Intake in most of the age 

groups. However, an inadequacy prevalence of 42.4% of energy and 5% of protein was 

found. The percentage of moderate and severe malnutrition was 7.3%, 1.5% and 16.1% 

corresponding to weight-for-age, weight-for-length and length-for-age, respectively. The 

nutritional status was better in the group of children with energy and protein intake greater 

or equal to the reference standard, in most age ranges. The results show significant 

restriction of energy intake and protein, the latter in lower proportion. The association 

between energy and protein intake and children nutritional status was also demonstrated, 

reinforcing that food intake influences children’s nutritional status. Then, it may be 
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concluded that food intake monitoring is necessary, and this can be done by implementing 

nutrition and food security policies that aim at improving food and nutritional status of the 

children in this age range. 

 

 

x



 

 

LLIISSTTAA  DDEE  TTAABBEELLAASS  

 

Tabela 1 – Necessidade estimada de energia (EER), consumo mediano e prevalência de 

inadequação de energia por faixa etária em crianças menores de 5 anos. Pernambuco, 1997. 

 

Tabela 2 – Ingestões dietéticas de referência (DRI), consumo mediano e prevalência de 

inadequação de consumo de proteína por faixa etária em crianças menores de 5 anos. 

Pernambuco, 1997. 

 

Tabela 3 - Estado nutricional pelos índices peso/idade, peso/estatua e estatura/idade e por 

faixa etária, em crianças menores de cinco anos. Pernambuco, 1997. 

 

Tabela 4 - Estado nutricional pelos índices peso/idade, peso/estatua e estatura/idade e por 

faixa etária, em crianças menores de cinco anos, segundo a adequação de energia. 

Pernambuco, 1997. 

 

Tabela 5 - Estado nutricional pelos índices peso/idade, peso/estatua e estatura/idade e por 

faixa etária, em crianças menores de cinco anos, segundo a adequação de proteína. 

Pernambuco, 1997. 

 

xi

42 

43 

45 

46 

47 

Pág. 



 

 

SSUUMMÁÁRRIIOO  

 
 

1. INTRODUÇÃO                                                                                                               01

 

2. ARTIGO DE REVISÃO - Inquéritos alimentares e nutricionais no Brasil:  

perspectiva histórica                                                                                                         04

- Resumo                                                                                                                05
- Abstract                                                                                                               06
- Introdução                                                                                                            07
- Perspectiva histórica                                                                                            09
- Considerações finais                                                                                            25
- Referências bibliográficas                                                                                   27

 

3. ARTIGO ORIGINAL – Consumo energético-protéico e estado nutricional  
de crianças menores de cinco anos, no Estado de Pernambuco                                       32

- Resumo                                                                                                                33
- Abstract                                                                                                               35
- Introdução                                                                                                            37
- Método                                                                                                                 38
- Resultados                                                                                                            42
- Discussão                                                                                                             48
- Referências bibliográficas                                                                                   54

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                         58

 

5. ANEXOS                                                                                                                          62

               ANEXO A – Aspectos metodológicos da II PESN                                               63

               ANEXO B – Formulários                                                                                       76

 

 

 

 

 

xii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11--IInnttrroodduuççããoo



 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o consumo de energia e proteínas e 

associá-lo ao estado nutricional de crianças menores de cinco anos, no Estado de 

Pernambuco. 

Para atingir este objetivo foi elaborado inicialmente um artigo de revisão sobre os 

principais inquéritos epidemiológicos alimentares e nutricionais realizados no Brasil, 

abordando os aspectos metodológicos e os principais resultados. A revisão possibilitou 

constatar mudanças no padrão alimentar da população brasileira, tendência à redução dos 

níveis de desnutrição em crianças menores de 5 anos e aumento da obesidade em adultos. 

Há uma escassez de estudos, de forma sistemática, que possam gerar informações sobre a 

situação alimentar e nutricional da população. Ressalta-se a necessidade da realização 

destes inquéritos, imprescindíveis na detecção e prevenção dos problemas nutricionais e na 

elucidação de seus fatores causais, como importante contribuição para subsidiar as 

intervenções que visem uma melhor qualidade de vida da população. O artigo foi 

organizado de acordo com as normas da Revista de Nutrição (Brazilian Journal of 

Nutrition), periódico ao qual será submetido. 

O segundo artigo: “Consumo energético-protéico e estado nutricional de crianças 

menores de cinco anos, no Estado de Pernambuco”, será submetido à Revista de Saúde 

Pública (Journal of Public Health). Para sua realização, foi utilizado o banco de dados da II 

Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, no Estado de Pernambuco (II PESN), realizada em 

1997.  

A efetivação desse trabalho permitiu relacionar o consumo alimentar energético–

protéico como fator diretamente relacionado à condição de nutrição infantil. Assim, torna-
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se relevante a adoção de políticas públicas que visem atenuar os grandes problemas 

nutricionais que afetam a população brasileira, sobretudo a população infantil. 
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22--AArrttiiggoo  ddee  RReevviissããoo::  IInnqquuéérriittooss  aalliimmeennttaarreess  ee

nnuuttrriicciioonnaaiiss  nnoo  BBrraassiill::  ppeerrssppeeccttiivvaa  hhiissttóórriiccaa  



 

 

 

RREESSUUMMOO  

 

Os inquéritos epidemiológicos alimentares e nutricionais mais relevantes realizados no 

Brasil constituem o objeto deste trabalho. A metodologia constou de revisão da literatura, 

nas bases de dados Scielo e Lilacs, além de consulta a livros e relatórios oficiais. Foram 

abordados os aspectos metodológicos, bem como os resultados mais significativos dos 

inquéritos nutricionais realizados no Brasil. A comparação entre diferentes inquéritos de 

abrangência nacional permitiu constatar: mudanças no padrão alimentar da população 

brasileira, tendência à redução dos níveis de desnutrição, em crianças menores de 5 anos, e 

aumento da obesidade, em adultos. Conclui-se que, no Brasil, têm sido realizados poucos 

estudos, de forma sistemática, que possam gerar informações sobre a situação alimentar e 

nutricional da população. É necessário e imprescindível realizar outros inquéritos, visando 

elucidar os fatores causais, características e conseqüências dos problemas nutricionais que 

ainda afetam vastos segmentos populacionais nas diversas regiões brasileiras, a fim de 

subsidiar as intervenções que visem uma melhor qualidade de vida da população. 

 

 

 

Termos de indexação: Consumo alimentar, Inquéritos sobre dietas, Crianças, Estado 

nutricional. 
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22..  RREEVVIIEEWW  AARRTTIICCLLEE  --FFOOOODD  AANNDD  NNUUTTRRIITTIIOONNAALL  IINNQQUUIIRRIIEESS  IINN  BBRRAAZZIILL::  

HHIISSTTOORRIICC  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

This article reports the main food and nutritional epidemiological inquiries performed in 

Brazil. The methodology consisted of a literature review on Scielo and Lilacs databases, in 

addition to books and official reports. Methodological aspects are discussed, as well as the 

most relevant results of various nutritional inquiries carried out in Brazil. A comparison of 

nationwide inquiries has shown changes in the food pattern of the Brazilian population, a 

decreasing tendency of malnutrition in children under five years old, and an increase in 

adult obesity. In Brazil, only a few systematic studies have used data on food and 

nutritional status of the population. This emphasizes the need to perform other inquiries 

aiming to clarify the causal factors, characteristics and consequences of the nutritional 

problems that are still affecting vast population segments in the various Brazilian regions, 

in order to promote interventions intended to improve the quality of life of the population. 

 

 

Keywords: Food intake, Diet inquiries, Children, Nutritional status 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição integra a Política Nacional de 

Saúde, tendo como fio condutor o Direito Humano à Alimentação Adequada e à Segurança 

Alimentar e Nutricional. Uma de suas diretrizes, a Promoção de Linhas do 

Desenvolvimento de Investigação, ressalta a importância dos estudos epidemiológicos que 

ampliem o conhecimento da situação nutricional e alimentar, mapeando, dessa maneira, os 

problemas nutricionais prevalentes no Brasil1. 

As investigações epidemiológicas realizadas nos inquéritos alimentares e 

nutricionais utilizam procedimentos metodológicos que possibilitam estimar o perfil 

nutricional, ou seja, sua distribuição, magnitude, tendências e fatores determinantes dos 

agravos que possam estar relacionados à nutrição, documentando estas questões de forma 

técnica e científica, fornecendo, dessa maneira, informações para as ações de saúde pública. 

Apesar da importância, é grande a escassez de estudos que permitam acompanhar 

a situação alimentar e nutricional do país em seus diferentes espaços geográficos e 

segmentos sociais, e forneçam dados antropométricos e de consumo alimentar, a partir dos 

quais se possa avaliar o estado nutricional da população e conhecer os hábitos alimentares 

de maneira mais abrangente, identificando os determinantes de risco nutricional. 

Menezes, RCE  Consumo energético-protéico e estado nutricional... 
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A questão do consumo alimentar é catalogada como determinante imediato do 

estado nutricional; sendo a insegurança alimentar fator decisivo das diversas formas de 

inadequação dos nutrientes2,3. 

Os estudos de consumo alimentar representam o ponto de partida e o núcleo da 

segurança alimentar e nutricional, na medida em que o conhecimento dos hábitos 

alimentares dos indivíduos é fundamental para afirmar a sua condição de segurança 

alimentar, incorporando, assim, as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição do Ministério da Saúde1,4. 

A transição nutricional que ocorre no Brasil, onde se convive, concomitantemente, 

com prevalências significativas de desnutrição energético-protéica e de outras carências 

nutricionais e taxas surpreendentes de obesidade, aponta a necessidade de se realizar 

inquéritos alimentares e nutricionais, com o objetivo de embasar a implementação de 

políticas específicas que possam promover a segurança alimentar e nutricional5. 

Os inquéritos de consumo alimentar, portanto, constituem uma forma de avaliar 

indiretamente a condição nutricional de indivíduos e grupos populacionais. Os inquéritos 

permitem conhecer o consumo de energia e demais nutrientes que, comparados aos padrões 

de referência, podem identificar os indivíduos em risco de inadequação alimentar3,6. 

Considera-se ainda a sua importância em fornecer elementos que permitam estabelecer 

hipóteses sobre as relações existentes entre a dieta e a saúde da população em geral, 

contribuindo para a adoção e/ou redefinição de políticas públicas de segurança alimentar7,8. 
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PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

A atenção às questões alimentares tem início, em escala mundial, no período pós-

guerra, com a preocupação dos países centrais com a escassez de alimentos nos países de 

Terceiro Mundo. Com a criação da Food and Agriculture Organization (FAO), em 1945, e 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, foram instituídos os primeiros comitês 

que elaboraram as normas para a execução e análise de inquéritos alimentares. Na década 

de 50, os Estados Unidos começaram a financiar estudos de consumo alimentar em alguns 

países em desenvolvimento, a partir do pressuposto de que estas pesquisas poderiam 

fornecer informações básicas necessárias ao direcionamento de políticas públicas de 

alimentação e nutrição3. 

No Brasil, são raras as experiências de realização de inquéritos alimentares e 

nutricionais. Entretanto, apesar de não haver periodicidade definida, eles têm possibilitado 

a visualização do estado de saúde e nutrição da população9 –11. 

Os primeiros inquéritos nutricionais no país foram realizados nas décadas de 30 e 

40, coordenados por Josué de Castro. Em 1946, foram analisados os hábitos alimentares e o 

estado nutricional dos brasileiros, nas diferentes áreas geográficas, considerando as suas 

causas naturais, os fenômenos sociais e a estrutura econômica que condicionavam o tipo de 

alimentação dos diferentes grupos populacionais, identificando claramente áreas de fome 

no país12. Neste ensaio ecológico, importante marco histórico e político, o autor examinou a 

questão da fome e da situação alimentar e nutricional, fornecendo uma visão panorâmica do 

conjunto dos fatores que interferiam no aparecimento do problema, ainda que não incluísse 
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a maioria dos indicadores clínicos, bioquímicos e antropométricos necessários para uma 

avaliação epidemiológica11. 

Em 1962, através de um convênio consolidado entre o Instituto de Nutrição da 

Universidade Federal de Pernambuco e o Interdepartmental Committee on Nutrition for 

National Development (ICNND), foi realizado um inquérito nutricional em dezesseis 

cidades de seis estados do Nordeste brasileiro. O estudo, intitulado Northeast Brazil: 

Nutrition Survey, apresentou informações sobre o consumo alimentar e condições de 

nutrição de uma amostra de 5.009 pessoas, com um enfoque maior na avaliação de 

deficiências nutricionais, principalmente a desnutrição protéico-calórica e hipovitaminoses 

e seus principais fatores determinantes. Dentre outros procedimentos metodológicos, o 

inquérito dietético (recordatório de 24 horas, pesos e medidas), a avaliação clínica, os 

exames bioquímicos e a folha de balanço alimentar foram aplicados a grupos amostrais 

específicos13,14. 

O Northeast Brazil: Nutrition Survey quantificou, pela primeira vez, as principais 

deficiências nutricionais do Nordeste brasileiro. No entanto, a importância epidemiológica 

deste estudo é questionada, por conter erros metodológicos, como uma amostra 

populacional insuficiente e uma seleção amostral enviesada, o que permitiriu aos 

pesquisadores concluir que a hipovitaminose A era o principal problema nutricional na 

época13,14. 

A primeira Pesquisa de Orçamento Familiar (POF, 1961/63) foi realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas, em áreas urbanas e rurais das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do 

Brasil. Nesta pesquisa foi estimada, indiretamente, a quantidade de alimentos consumida no 

domicílio, através da estimativa do gasto familiar com alimentação15. 
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Porém, o primeiro e mais amplo estudo nacional que apresentou a situação 

alimentar e nutricional da população do país foi o Estudo Nacional de Despesa Familiar 

(Endef, 1974/75), realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), concebido como um estudo de objetivos múltiplos, para atender às necessidades de 

planejamento dos setores público e privado. Dividindo o país em sete regiões, o estudo teve 

uma amostra representativa para todos os estados da federação. Contudo, dificuldades de 

acesso não permitiram que a pesquisa fosse realizada nas áreas rurais das regiões Norte e 

Centro-Oeste16-18. 

O Endef (1974/75) é considerado um clássico de valor histórico, cujo acervo de 

dados inclui registros de 1374 variáveis, coletadas em 55.000 domicílios. Foram descritas 

as características socioeconômicas, alimentares e nutricionais, identificando a situação das 

famílias em risco nutricional nas diferentes regiões e classes sociais do país. O Endef 

(1974/75) constituiu o primeiro inquérito que analisou o consumo alimentar da população, 

utilizando uma metodologia de pesagem direta dos alimentos que seriam empregados no 

preparo das refeições diárias, registrando-se sua quantidade, preço, origem, resíduos e os 

restos não aproveitados, pelo período de uma semana, com duas ou três visitas domiciliares 

por dia. Os alimentos consumidos fora de casa e as aquisições alimentares não-monetárias 

também eram registrados10,11,16-18. 

Ao utilizar a pesagem direta de alimentos, por sete dias consecutivos, durante um 

ano, como metodologia para a realização do inquérito de consumo alimentar, o Endef 

(1974/75) possibilitou uma melhor estimativa da dieta da população, permitindo o cálculo 

da média de ingestão habitual dos nutrientes com maior exatidão e acurácia das medidas 

utilizadas3,19,20 

11 
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Uma grande contribuição dos estudos oriundos do Endef (1974/75) foi a 

publicação de uma Tabela de Composição de Alimentos, amplamente utilizada, até hoje, 

nos estudos de consumo alimentar17,21-23. 

Os resultados do Endef (1974/75) demonstraram que a prevalência da desnutrição 

infantil no Brasil, em menores de cinco anos, era de 18,4% para o índice peso/idade e mais 

de 20% desta população estava classificada nas formas mais graves de desnutrição 

enérgetico-protéica. De acordo com as macrorregiões, a desnutrição se apresentava em 

maiores proporções nas regiões Nordeste (27%) e Norte (24,5%). As regiões Sul e Centro-

Oeste apresentaram os menores percentuais de desnutrição. No que concerne à relação 

desnutrição/renda familiar, os 25% mais pobres apresentavam os maiores percentuais 

(30,5%)9. 

Para a população adulta, segundo o índice de massa corporal (IMC), a prevalência 

de baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade correspondeu, respectivamente, a 24,3%, 

59%, 14,3% e 2,4%, para homens, e 26,4%, 48%, 18,7% e 6,9%, para mulheres24. 

A situação alimentar da população brasileira era bastante precária, ressaltando 

que, a cada três famílias da Região Nordeste, uma apresentava alta probabilidade de 

manifestar insuficiência no consumo de proteínas e de calorias. A inadequação calórica 

começava a ser corrigida a partir da faixa de renda superior a um salário mínimo3. 

Apesar de sua abrangência, o Endef (1974/75) não forneceu dados sobre a divisão 

dos alimentos entre os membros da família, o que não permitiu conclusões sobre a 

adequação nutricional dos indivíduos. Esta limitação metodológica repercute nas análises 

da associação entre a adequação alimentar e o estado nutricional, apresentadas em valores 

médios por família3,19,20. 
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Vale ressaltar que, não obstante a agregação em valores médios poder esconder 

desigualdades alimentares entre os membros da família, é possível que a adequação 

nutricional da família possa projetar a adequação da dieta de seus componentes3,18. Para tal 

associação, os dados do Endef (1974/75) foram suficientes apenas para uma sub-amostra, 

composta por famílias que tinham ao menos uma criança com idade de 12-59 meses. A 

prevalência de crianças desnutridas, considerando as diversas formas de desnutrição, foi 

maior nas famílias cuja alimentação era deficiente em calorias e proteínas. A deficiência 

protéica foi pouco observada e a dieta pobre em energia foi o fator de mais forte associação 

com a prevalência de desnutrição, o que significa que a desnutrição, no Brasil, era mais 

quantitativa do que qualitativa3. 

A segunda POF (1987/88), conduzida pelo IBGE, teve como objetivo pesquisar as 

despesas referentes aos gastos com alimentação, habitação, vestuário, etc., considerando 

como unidade de consumo a família que realizou um conjunto de despesas comuns e 

visando a atualização dos índices de preços ao consumidor do IBGE. Esta POF (1987/88) 

se caracterizou por conter uma grande variedade de dados, investigando o consumo 

alimentar, características dos domicílios e dos moradores, rendimentos e despesas coletivas 

e individuais. Este conjunto de dados possibilitou atender objetivos acadêmicos, 

planejamentos governamentais nas áreas demográficas e socioeconômicas e realização de 

estudos comparativos do consumo alimentar, da adequação do consumo e das alterações 

ocorridas desde o Endef (1974/75)25,26. 

A POF (1987/88) contém informações que abrangem nove regiões metropolitanas: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belém, alem das cidades de Goiânia e Brasília-DF24. Da mesma maneira que a 
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POF (1961/63), sua metodologia, de custo mais baixo, comparada à do Endef (1974/75), 

não contemplou a obtenção dos dados de consumo alimentar de forma direta. O objetivo de 

mensurar o consumo alimentar originou-se da necessidade de esclarecer as alterações 

observadas na participação dos diferentes alimentos no orçamento das famílias15,25. Na 

metodologia indireta de cálculo para estimar o consumo alimentar utilizou-se o preço 

médio dos produtos adquiridos, peso dos alimentos e população residente. O resultado, 

obtido a partir destas variáveis, constituiu uma estimativa do consumo e quantificação dos 

produtos adquiridos dentro e fora do domicílio, sendo representado pela média de consumo 

alimentar per capita anual e diário de 876 alimentos e bebidas, pela população urbana 

residente em cada região25. 

Limitações metodológicas podem ser apontadas na POF (1987/88): não considerar 

o consumo alimentar proveniente da auto-produção ou obtido por doações, não fazer 

inferências sobre o consumo alimentar individual e não avaliar o estado nutricional dos 

indivíduos por meio de dados antropométricos e bioquímicos25,27. 

Estudo realizado por Mondini e Monteiro (1994)28, com base na POF (1961/62), 

Endef (1974/75) e POF (1987/88), constatou mudanças no padrão alimentar da população 

urbana brasileira ao longo dos três inquéritos. Os autores referem que, não obstante os 

estudos terem coberto apenas sete áreas, já projetavam as tendências das mudanças 

ocorridas no padrão alimentar da população neste período: diminuição da ingestão de 

carboidratos em todas as regiões estudadas (o consumo de carboidratos complexos já era 

considerado insuficiente, em algumas regiões, desde a POF de 1961/62); aumento do 

consumo de proteínas e gorduras; em especial ácidos graxos poli-insaturados; e substituição 

dos carboidratos por gorduras. 
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Em 1989 foi realizado, pelo IBGE, em parceria com o Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (Inan), um inquérito domiciliar de abrangência nacional. A 

Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN/1989) objetivou avaliar os indicadores 

de saúde e de nutrição da população brasileira. Sua amostra teve representatividade para as 

áreas urbanas e rurais. Dentre as variáveis estudadas, incluem-se: estado de saúde, 

características do domicílio, renda, aleitamento materno, medidas antropométricas de peso 

e altura, etc. Este inquérito, no entanto, não pesquisou o consumo alimentar9,10,29. 

Os dados provenientes da PNSN (1989) permitiram identificar os desnutridos, sua 

distribuição espacial, bem como a gravidade da desnutrição. Comparando-se os dados 

antropométricos com os do Endef (1974/75), verifica-se uma redução de mais de 60% da 

desnutrição pelo índice peso/idade, em crianças menores de cinco anos, alcançando 7,1%. 

Esta significativa redução da desnutrição foi observada em todas as faixas etárias. A faixa 

etária menos afetada pela desnutrição continuava sendo a de crianças menores de um ano. 

Esta redução, no entanto, não ocorreu uniformemente, em todas as regiões do país: o Norte 

e o Nordeste continuavam com as maiores prevalências, evidenciando ainda mais as 

diferenças regionais. Investimentos na área de saneamento básico e maior acesso aos 

serviços de saúde, de um modo geral, foram os fatores considerados responsáveis pela 

evolução positiva do estado nutricional da população e não propriamente a melhoria de sua 

qualidade de vida9,29. 

As informações procedentes da PNSN (1989) ratificam os dados do Endef 

(1974/75), de que as famílias com as maiores prevalências de desnutrição (13,6%) são as do 

primeiro quartil de renda familiar per capita9. 
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As pesquisas do Endef (1974/75) e PNSN (1989) permitiram a realização de 

estudos referentes à transição nutricional do Brasil. Ao se analisar a evolução de dados 

antropométricos da população adulta e idosa, observou-se uma queda da desnutrição e uma 

rápida ascensão do sobrepeso e da obesidade para um período de quinze anos, que separa 

estes dois estudos. Em relação ao sexo masculino, a desnutrição foi reduzida em 36%, 

enquanto o sobrepeso aumentou 58% e a obesidade mais de 100%. Para o sexo feminino, 

houve uma redução de 37% do baixo peso. Em relação ao sobrepeso e obesidade, entre as 

mulheres, apesar de o aumento ter sido menor que o masculino, alterou-se de forma similar, 

elevando-se mais de 42% e 70%, respectivamente29. 

Como na POF anterior, a POF (1995/96) trabalhou com uma amostra 

populacional de residentes em Brasília e Goiânia e áreas urbanas das nove Regiões 

Metropolitanas3,30. Foram investigadas múltiplas características das famílias, como a 

despesa familiar, incluindo a de consumo alimentar, dados relativos à renda, educação, etc. 

Seus resultados permitiram atualizar as características detectadas em estudos anteriores, 

determinar a tendência de evolução das mesmas, bem como vincular o consumo alimentar a 

seus fatores determinantes23. 

Dentre os objetivos da POF (1995/96), destacou-se como principal a avaliação dos 

índices de preços ao consumidor. Dessa maneira, à medida que forneceu a disponibilidade 

de produtos por meio das despesas alimentares, proporcionou também indicações indiretas 

para a avaliação da ingestão alimentar23,30. 

Os instrumentos de coleta de dados foram adaptados, no sentido de aperfeiçoar o 

estudo como um todo. A quantidade e medida de cada produto adquirido foram registradas 

diariamente, durante sete dias consecutivos, de forma a se obter diretamente todas as 
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despesas efetuadas pelo grupo familiar. Neste instrumento, em relação aos alimentos 

adquiridos, solicitava-se que o informante anotasse as quantidades físicas de alimentos e 

bebidas, o valor pago, a unidade de medida, etc. Em um outro formulário eram registrados 

os gastos individuais, que incluíam alimentação fora do domicílio27,31. 

A avaliação da dieta com os dados originados da POF (1995/96) foi feita pela 

comparação entre o requerimento nutricional da família e a estimativa de ingestão de 

alimentos, não disponibilizando dados referentes à divisão das despesas individuais com 

alimentação entre os membros da família23,30. Outro limite metodológico foi não terem sido 

coletados dados antropométricos que permitiriam visualizar o estado nutricional da 

população. 

Na década de 90, foi realizada, pela Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil 

(Bemfam), a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS, 1996), com uma 

amostra representativa das áreas urbanas e rurais das sete regiões da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD): Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, 

Centro-Leste e áreas urbanas da região Norte, além de amostras independentes para os 

Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do 

Sul32. 

O inquérito teve como objetivo principal levantar informações de saúde das 

mulheres em idade fértil, como: níveis de fecundidade e anticoncepção, mortalidade 

materna e infantil, doenças sexualmente transmissíveis e aids, bem como informações sobre 

a saúde de seus filhos menores de cinco anos32. 

Em relação à alimentação e nutrição, foram avaliados a prática do aleitamento 

materno e os dados antropométricos (peso e altura), das mulheres e crianças, o que permitiu 
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a construção dos índices nutricionais de altura/idade, peso/idade e peso/altura para os 

menores de cinco anos32. 

Para o peso ao nascer, a prevalência de crianças brasileiras que nasceram com 

peso abaixo de 2,5kg foi de 8,4%. Observou-se uma leve melhoria neste índice, em 

comparação ao apresentado na PNSN (1989), em que o percentual era de 10%. A PNDS 

(1996) também revelou que as maiores prevalências de baixo peso ao nascer ocorriam nos 

filhos de mulheres com idade inferior a 18 anos (11%), e que residiam na zona rural 

(10%)29,32. 

Em relação ao índice altura/idade, os resultados evidenciaram que 13% das 

crianças brasileiras estavam abaixo de -2DP da população de referência. Para o índice 

peso/altura, 2,7% estavam abaixo de -2DP e menos de 1% estava abaixo de -3DP. A PNDS 

(1996) também constatou que o percentual de desnutrição em crianças era mais elevado no 

momento do desmame, sendo mais freqüente entre aquelas cujas mães tinham maior 

número de filhos32,33. 

Observou-se também que a desnutrição crônica foi duas vezes maior nas áreas 

rurais (24,5%) que nas urbanas (9,4%), com maior proporção no Nordeste (22,8%) e no 

Norte (20,1%) do país. Em relação à idade das crianças, a faixa etária mais atingida foi 

aquela entre 12-23 meses (18,8%). Para a desnutrição aguda, a faixa etária mais atingida foi 

aquela entre 6-11 meses de idade (5,2%). Os filhos de mulheres sem instrução foram os que 

apresentaram maiores percentuais de desnutrição crônica ou aguda32-34. 

Uma análise comparativa do Endef (1974/75), PNSN (1989) e PNDS (1996) 

demonstra que a desnutrição em crianças menores de cinco anos está em declínio 

acentuado, embora, no Nordeste rural, esta redução tenha sido mais lenta. Ao mesmo 
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tempo, houve aumento da obesidade na população adulta, evidenciando a ocorrência de 

desnutrição energético-protéica e obesidade, simultaneamente11,33,34. 

Para a população adulta feminina, a PNDS (1996) disponibilizou os dados 

antropométricos de peso e altura apenas para as mulheres com crianças menores de cinco 

anos, adotando o índice de massa corporal (IMC) para avaliação do estado nutricional. Os 

resultados mostraram que 60% das mulheres estavam dentro do padrão de normalidade, 

6,3% em risco nutricional, 35% com sobrepeso e aproximadamente 10% eram obesas. A 

área mais atingida pela desnutrição foi a rural (7,8%), e a Região Sul a menos afetada 

(2,7%)32,34. 

Entre os anos de 1996 e 1998, sob a coordenação do Ministério da Saúde e do 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, um conjunto de universidades brasileiras 

(UERJ, UNICAMP, UFOP, UFG, UFP e UFPA) e uma instituição governamental, a 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal, SES-GDF, promoveram a realização do “Estudo 

Multicêntrico sobre Consumo Alimentar”, com o objetivo de avaliar o padrão alimentar de 

famílias e indivíduos acima de 14 anos e menores de cinco anos para as cidades de Goiânia, 

Campinas, Ouro Preto, Rio de Janeiro e Curitiba35,36. 

Apesar de não ter representatividade para todos os estados do Brasil, o estudo se 

destaca por apresentar duas metodologias diferentes: o inquérito de consumo individual e o 

inquérito de consumo familiar mensal, considerando a distribuição intra-familiar, não 

avaliada em outros estudos. Para o inquérito individual, foi utilizado o questionário semi-

quantitativo de freqüência de consumo alimentar. No consumo familiar foram coletadas 

informações sobre os itens adquiridos pela família no mês anterior à pesquisa. O fato deste 

estudo ter utilizado metodologias diferentes permitiu uma avaliação da concordância desses 
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métodos, o que significa, a médio ou longo prazo, uma busca na padronização de um 

instrumento que atenda as diferenças regionais do país, para estudos de consumo 

alimentar35,36. 

Dessa maneira, o estudo utilizou uma metodologia própria, considerada mais 

rápida e de mais baixo custo, possibilitando coletar grande número de informações sobre o 

perfil alimentar e nutricional da população e seus fatores determinantes. A caracterização 

do consumo alimentar foi obtida por estrato de renda, o que permitiu identificar os 

alimentos mais consumidos, analisar os nutrientes ingeridos e a adequação nutricional nas 

diferentes classes sociais35,36. 

A identificação dos alimentos mais consumidos permitiu analisar as variações 

positivas e negativas no consumo, em relação à POF (1987/88), chamando a atenção a 

diminuição do consumo de alimentos básicos, como feijão, arroz, ovo, e o elevado 

consumo de refrigerantes, com um aumento de mais de 500% nas cidades de Campinas e 

Goiânia25,36. 

Esta pesquisa indicou com nitidez que a situação econômica da família constitui 

um fator importante na adequação nutricional. Nos orçamentos domésticos é bastante 

elevada a parcela relativa aos gastos alimentares, principalmente nos segmentos 

populacionais mais pobres36. 

Em relação ao consumo de proteínas, o estudo mostrou que o aumento da renda 

era diretamente proporcional à adequação deste nutriente, observando-se uma inadequação 

protéica em Goiânia e Ouro Preto, apenas na faixa de renda de até meio salário mínimo36. 

No que concerne à avaliação da adequação da oferta de energia, foram 

constatados valores abaixo das recomendações para as famílias com rendimentos de até 
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cinco salários mínimos, na cidade de Campinas, até um salário mínimo, em Goiânia e Ouro 

Preto, e até dois, no Rio de Janeiro36. Comparado ao Endef (1974/75), o consumo de 

energia aumentou quantitativamente, apesar de qualitativamente inadequado35,36. 

Um determinado número de alimentos foi considerado responsável pelo valor 

energético total ingerido. Com estes dados, foi possível compor uma cesta básica de 

consumo real, com 17 itens, comuns na maioria das cidades, acrescida com alimentos de 

consumo regional, totalizando 24 itens, suficientes para atender 80% das necessidades 

nutricionais de uma família-padrão de quatro pessoas. A partir desta cesta, foram 

elaborados indicadores para acompanhar os preços e assim estabelecer uma renda mínima 

suficiente para atender o consumo destes alimentos36. 

Com relação às crianças, a principal fonte protéica da população era o leite de 

vaca, introduzido na alimentação da criança entre os 90 e 115 dias de vida. O percentual de 

adequação de ferro foi de 40 a 60%, para as crianças de 6 a 12 meses, e de 56 a 81%, para 

aquelas de 12 a 24 meses35,36. Verificou-se que cálcio, ferro e retinol são os nutrientes de 

ingestão mais comprometida36. 

O mais recente trabalho sobre o consumo alimentar da população brasileira é a 

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF, 2002/03)37, realizada pelo IBGE, em parceria com o 

Ministério da Saúde. A pesquisa traça o perfil das condições de vida da população 

brasileira, a partir da análise do orçamento doméstico das famílias, investigando os hábitos 

de consumo, a alocação de gastos e a distribuição dos rendimentos. Inclui também 

informações sobre as medidas antropométricas (peso e altura de todos os residentes 

presentes no momento da coleta dos dados), o que permitiu determinar o estado nutricional 

da população37. 
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Uma inovação da POF (2002/03) em relação às anteriores é o fato de incluir as 

famílias residentes nas áreas rurais, além das áreas urbanas, em suas diferentes classes de 

rendimentos, segundo as cinco grandes regiões do país (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste), bem como as diversas formas de aquisição dos alimentos: monetária 

(mediante pagamento) e não-monetária (que não tenha passado pelo mercado). A pesquisa 

incluiu também dados antropométricos37. 

Para a coleta das informações relativas às despesas com alimentos e bebidas, 

foram descritos todos os produtos alimentícios adquiridos diariamente e durante sete dias 

seguidos, pelo agregado de família, bem como suas respectivas quantidades. Esta 

metodologia permitiu avaliar a disponibilidade alimentar domiciliar para o conjunto da 

população, o que expressa, indiretamente, o perfil alimentar do povo brasileiro. Esta 

disponibilidade alimentar correspondeu apenas à aquisição destinada ao consumo 

domiciliar, pela família, o que não reflete, obrigatoriamente, o consumo efetivo de todos os 

gêneros alimentícios adquiridos, por não disponibilizar informações referentes à quantidade 

dos alimentos consumidos e não estimar com precisão as refeições realizadas fora do 

domicílio. Portanto, as conclusões dos relatórios oficiais se referiram à disponibilidade de 

alimentos na família37. 

Os indicadores construídos por meio das informações da POF (2002/03) para a 

avaliação dietética compreenderam o valor energético total médio diário em Kcal 

disponível para a família, bem como a participação relativa dos grupos alimentares que 

compuseram estas dietas. Foi evidenciada uma adequação protéica em todas as classes de 

renda e um elevado aporte de proteína de alto valor biológico37. 
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Uma análise comparativa dos resultados dos inquéritos nutricionais e alimentares 

dos últimos anos, desde a primeira pesquisa sobre despesas familiares no Brasil (Endef, 

1974/75) contribui para a construção de séries históricas sobre a disponibilidade domiciliar 

de alimentos e o estado nutricional da população do Brasil11,37. Em relação ao consumo 

alimentar, houve um aumento na participação de alimentos e grupos de alimentos, 

incluindo as carnes em geral (aumento de quase 50%), leite (36%), embutidos (300%), 

biscoitos (400%), refrigerantes (400%), leites e derivados (36%), óleos e gorduras vegetais 

(16%) e refeições prontas (80%). Os alimentos cuja participação se reduziu foram: ovo 

(redução de 84%), gordura animal (65%), peixe (50%), arroz (23%), feijões e leguminosas 

(30%), raízes e tubérculos (30%) e açúcar (23%). Apesar do declínio do consumo de 

açúcar, seu teor na dieta ainda é excessivo (redução do consumo de açúcar refinado e 

incremento de refrigerantes). Outra mudança no hábito alimentar foi representada pela 

redução do consumo de alimentos considerados tradicionais, como o feijão com arroz. A 

participação de frutas e verduras permaneceu constante (entre 3 e 4%)37. 

O relatório da POF (2002/03) evidenciou que existem padrões diversificados de 

consumo alimentar nas cinco regiões pesquisadas, nas zonas urbanas e rurais, bem como 

nos diferentes estratos socioeconômicos37. 

Em conjunto com os dados antropométricos, foi possível, até o momento, avaliar 

o estado nutricional apenas de adultos de 20 anos ou mais de idade, em todas as regiões, 

classes de rendimento monetário e áreas urbanas e rurais, focalizando somente os distúrbios 

do balanço energético (desnutrição, sobrepeso e obesidade), de acordo com a 

disponibilidade insuficiente ou excessiva de energia37. 

Menezes, RCE  Consumo energético-protéico e estado nutricional... 
Artigo de Revisão

23 



 

 

Os resultados mostraram que o estado nutricional do brasileiro apresentou um 

claro declínio da desnutrição (existência atual de 4% de déficit ponderal), em todas as 

regiões e classes de renda, com um aumento expressivo de excesso de peso (em 40% dos 

indivíduos). Esta tendência vem confirmar a transição nutricional que vem se estabelecendo 

no país37. 

O Brasil é um dos 189 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) 

que assumiram o compromisso de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O 

primeiro objetivo está relacionado à erradicação da pobreza extrema e da fome, tendo como 

meta reduzí-las pela metade até o ano 2015, devendo ainda ser monitorado por dois 

indicadores: a prevalência de crianças menores de cinco anos abaixo do peso e a proporção 

da população que não consome, em sua dieta, o mínimo de calorias recomendadas38. 

Com o incentivo do Comitê Permanente de Nutrição da ONU, o Brasil realizou 

um Estudo de Caso Nacional, conduzido por uma comissão formada por especialistas do 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e 

representantes da sociedade civil, com o objetivo de analisar de que modo as ações de 

alimentação e nutrição estão inseridas nos planos de desenvolvimento nacional para o 

alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. O relatório da comissão constatou 

que o Brasil não possui estudos nacionais recentes necessários para a realização de um 

diagnóstico atualizado da situação alimentar e nutricional, o que pode dificultar o 

desenvolvimento de estratégias e de políticas públicas e dificultar a quantificação, 

avaliação, monitoramento e cumprimento das metas estabelecidas38. 

Com o objetivo de atualizar as informações no campo da saúde e nutrição, o 

Ministério da Saúde realizará a II Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. O 
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levantamento sobre a situação nutricional de mulheres de 10-49 anos e crianças menores de 

5 anos em todo o Brasil incluirá, pela primeira vez, um módulo de investigações sobre as 

principais deficiências em micronutrientes, estimando as prevalências da anemia e da 

hipovitaminose A e a dosagem de iodo no sal dos domicílios sorteados38. Dessa maneira, 

este estudo avaliará, também, a capacidade do país em alcançar os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio.  

 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

  

Conforme apresentado nesta revisão, o Brasil tem realizado poucos estudos, de 

forma sistemática, que possam gerar informações sobre a situação alimentar e nutricional 

da população. O Endef (1974/75) constituiu um marco nos inquéritos nutricionais e 

alimentares de abrangência nacional. Foi um estudo caro e complexo, sendo pouco 

provável sua repetição. As informações contidas naquele estudo refletiram, em seu 

conjunto, as condições de vida da população brasileira da época e ainda hoje são utilizadas 

para compreender a transição nutricional no país. Este estudo diferencia-se de outros que 

seriam realizados posteriormente, envolvendo o aspecto do consumo alimentar, por estimar 

a ingestão do alimento pronto ou efetivamente ingerido, o que permitiu uma extensa 

avaliação qualitativa e quantitativa do perfil alimentar da população brasileira. 

Os persistentes índices de desnutrição em crianças, observados nos inquéritos 

nutricionais, juntamente com o aumento da obesidade em adultos, em todas as faixas de 

renda, significando que não se trata de problema relacionado apenas à questão do acesso 
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aos alimentos, apontam para uma urgente necessidade de implementação de programas de 

saúde e nutrição que incluam a educação nutricional, incentivando opções para uma 

alimentação saudável. 

Em relação às carências de micronutrientes, observadas desde os estudos de Josué 

de Castro, quando o autor denunciou a fome oculta no Brasil, não existe inquérito de ordem 

nacional que demonstre suas prevalências, principalmente no que diz respeito à anemia 

ferropriva e hipovitaminose A, consideradas relevantes problemas nutricionais no país12. 

De maneira geral, apesar de mais recentes e obedecerem a uma certa 

periodicidade, as POF não permitem o conhecimento do consumo alimentar individual, mas 

apenas da adequação da disponibilidade da alimentação familiar. Entretanto, o Estudo 

Multicêntrico foi inovador em dimensionar o consumo dos indivíduos por faixa etária, sem, 

contudo, ter uma representatividade nacional. 

Ressalta-se a necessidade dos estudos nutricionais como fundamentais para a 

formulação de políticas públicas de saúde e nutrição. A realização de inquéritos que 

permitam a construção de indicadores mais específicos para avaliar a situação nutricional e 

alimentar é imprescindível para a detecção e prevenção dos problemas nutricionais e a 

elucidação de seus fatores causais. Para tanto, é fundamental uma avaliação periódica e o 

acompanhamento das modificações alimentares e nutricionais ao longo do tempo, o que 

resultaria em importante contribuição para subsidiar as intervenções que visem uma melhor 

qualidade de vida da população. 
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33--AArrttiiggoo  OOrriiggiinnaall::  CCoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo--pprroottééiiccoo  ee
eessttaaddoo  nnuuttrriicciioonnaall  ddee  ccrriiaannççaass  mmeennoorreess  ddee  cciinnccoo  aannooss,,
nnoo  EEssttaaddoo  ddee  PPeerrnnaammbbuuccoo  



 

 

RREESSUUMMOO 

OBJETIVO: Avaliar o consumo de energia e proteínas e associá-lo ao estado nutricional 

de crianças menores de 5 anos. 

MÉTODOS: Estudo transversal com 948 crianças menores de cinco anos, no Estado de 

Pernambuco. O consumo alimentar foi registrado utilizando o método recordatório de 24 

horas. Para análise de energia e proteína foram utilizadas as Dietary Reference Intakes como 

padrão de referência, verificando-se o consumo mediano e a prevalência de inadequação. O 

estado nutricional foi avaliado utilizando a referência do National Center for Health 

Statistics (índices peso/idade, peso/estatura e estatura/idade). O estado nutricional das 

crianças com consumo abaixo e maior ou igual à referência de energia e proteína foi 

comparado, utilizando-se o teste t. 

RESULTADOS: O consumo mediano de energia e proteína esteve acima das ingestões 

dietéticas de referência, na maioria das faixas etárias. No entanto, foram encontradas 

prevalências de inadequação do consumo de energia (42,4%) e de proteína (5%). O 

percentual de desnutrição moderada e grave foi de 7,3%, 1,5% e 16,1% para os índices 

peso/idade, peso/estatura e estatura/idade, respectivamente. O estado nutricional foi melhor 

no grupo de crianças cujo consumo de energia e proteína foi maior ou igual à referência, na 

maioria das faixas etárias. 

CONCLUSÃO: Os dados mostraram uma acentuada restrição da ingestão de energia e, em 

menor proporção, de proteínas, a qual está associada ao déficit antropométrico das crianças. 

Portanto, há necessidade de monitoramento da ingestão alimentar dessas crianças, a fim de 

evitar a inadequação alimentar e nutricional e suas conseqüências prejudiciais à saúde. 
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Termos de indexação: Consumo alimentar, Desnutrição, Crianças, Estado nutricional. 
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33.. AARRTTIICCLLEE  ––  EENNEERRGGYY  AANNDD  PPRROOTTEEIINN  DDIIEETTAARRYY  IINNTTAAKKEE  AANNDD  

NNUUTTRRIITTIIOONNAALL  SSTTAATTUUSS  OOFF  CCHHIILLDDRREENN  UUNNDDEERR  FFIIVVEE  YYEEAARRSS  OOLLDD  

IINN  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  SSTTAATTEE  

AABBSSTTRRAACCTT     

OBJECTIVE: This study aims to evaluate energy and protein dietary intake and associate 

it with the nutritional status of children under five years old. 

METHODS: This is a sectional study including 948 children under five years old, in the 

State of Pernambuco. The dietary intake was registered by twenty four-hour dietary recalls. 

The Dietary Reference Intakes were used to analyze energy and protein as reference values 

by verifying the median intake and the inadequacy prevalence. The nutritional status was 

assessed according to the National Center for Health Statistics references using the weight-

for-age, weight-for-length and length-for-age indicators. The t-test was used to compare the 

nutritional status of children with intake values below and above or equal to the energy and 

protein reference standards.  

RESULTS: The median intake of energy and protein exceeded the dietary reference intakes 

in most of the age groups. However, inadequacy prevalence of 42.4% of energy and 5% of 

protein was found. The percentage of moderate and severe malnutrition was 7.3%, 1.5% and 

16.1% corresponding to weight-for-age, weight-for-length and length-for-age, respectively. 

The nutritional status was better in the group of children with energy and protein intake 

greater or equal to the reference standard, in most age ranges. 
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CONCLUSION: The results showed significant restriction of energy intake and protein, 

the latter in lower proportion, which is associated to the anthropometric deficit of the 

children. So, it is necessary to monitor the food intake of these children in order to avoid 

food and nutritional inadequacy and harmful consequences to their health. 

 

Keywords: Food intake, Malnutrition, Children, Nutritional status. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

As condições de saúde e nutrição de uma população constituem um reflexo de seu 

consumo alimentar, principalmente para as crianças, em que a alimentação adequada é 

condição fundamental para o pleno crescimento e desenvolvimento. O estado nutricional, 

representado pelo equilíbrio entre o consumo alimentar e as necessidades metabólicas 

diárias específicas do organismo, indica em que proporção as necessidades fisiológicas de 

nutrientes estão sendo supridas5. Uma deficiência quantitativa e/ou qualitativa do consumo 

de nutrientes e as infecções de repetição constituem uma das causas imediatas mais 

significativas dos problemas de saúde e nutrição21. 

Conhecer o padrão de consumo alimentar de uma população torna-se essencial para o 

planejamento de políticas públicas de prevenção e controle das carências nutricionais. 

Apesar da importância dos estudos de consumo alimentar na identificação dos principais 

problemas nutricionais, existem grandes lacunas de informações relacionadas às questões 

de alimentação, devido à escassez dos mesmos11. 

O inquérito dietético consiste na aplicação de um procedimento metodológico para 

obtenção de informações sobre consumo e hábitos alimentares individual ou coletivo, 

representando um instrumento capaz de identificar as inadequações alimentares10. No 

entanto, a avaliação dietética não deve ser usada isoladamente no diagnóstico do estado 

nutricional de grupos populacionais, por não descrever o mesmo, e, sim, explicar a 

alimentação como determinante da situação nutricional da população. Quando são 

detectadas inadequações nutricionais faz-se necessário realizar avaliações antropométricas, 

bioquímicas e clínicas para complementar o diagnóstico24,25. 

37 

Menezes, RCE  Consumo energético-protéico e estado nutricional... 
Artigo Original



 

 

Considerando que estimar o consumo de energia e nutrientes tem sido útil na 

identificação de problemas de saúde pública, especificamente da desnutrição energético-

protéica, e para subsidiar o planejamento de intervenções voltadas à melhoria dessas 

condições, este trabalho teve por objetivo avaliar o consumo de energia e proteínas e 

associá-lo ao estado nutricional de crianças menores de 5 anos, no Estado de Pernambuco. 

 

MMÉÉTTOODDOOSS  

O estudo utilizou o banco de dados da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (II 

PESN). O desenho foi do tipo transversal, tendo como finalidade delinear, ampliar e atualizar 

a situação de saúde, nutrição, alimentação e condições sociais e econômicas, com destaque 

para o grupo materno-infantil, sendo realizado no período de fevereiro a maio de 1997. A II 

PESN teve como unidade amostral as crianças menores de cinco anos. A amostra aleatória foi 

sorteada em três estágios: municípios, setores censitários e domicílios. Os detalhes do 

desenho amostral e seus métodos foram descritos em publicações anteriores6,9,18(Anexo A). 

No total, foram estudadas 2078 crianças, das quais aproximadamente um terço foi 

selecionado sistematicamente para a realização do inquérito de consumo alimentar, 

totalizando 992 crianças menores de cinco anos. Desta amostra, foram excluídas 20 crianças 

que se encontravam em aleitamento materno exclusivo e 24 crianças que apresentavam 

informações incompletas, trabalhando-se, então, com os dados de 948 crianças.  

O método recordatório de 24 horas foi utilizado para obtenção dos dados referentes ao 

consumo alimentar das crianças menores de 5 anos. Foi realizada entrevista domiciliar com a 

mãe biológica ou adotiva, ou com o indivíduo adulto responsável pelo cuidado da criança, 
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utilizando um formulário em que eram anotados o horário das refeições, os alimentos 

consumidos, formas de preparo e marcas comerciais (alimentos industrializados), as 

quantidades preparadas, oferecidas e consumidas pela criança, em medidas caseiras e 

medidas de volume. Foram considerados os alimentos consumidos nas diversas refeições 

diárias (desjejum, lanches, almoço, jantar e ceia) e as quantidades referidas em medidas 

caseiras foram posteriormente convertidas em peso líquido (Anexo B). 

Com as informações referentes ao consumo alimentar foi construído o banco de dados, 

utilizando-se o software Virtual-Nutri19 para análise da composição nutricional dos alimentos 

em macronutrientes, sendo inseridos aqueles não encontrados nesse programa, a partir de 

tabelas de composição química de alimentos7,14. 

Para análise da adequação das dietas, foram adotadas, como parâmetro, as 

recomendações da National Academy of Sciences (NAS), do Institute of Medicine (IOM), 

denominadas Ingestões Dietéticas de Referência (Dietary Reference Intakes - DRI), sendo 

utilizado o valor da Necessidade Energética Estimada (Estimated Energy Requirement - 

EER) para avaliação do consumo de energia, a Necessidade Média Estimada (Estimated 

Average Requirement - EAR) e a Ingestão Adequada (Adequate Intake -AI) para o 

consumo de proteínas, para crianças maiores e menores de 6 meses, respectivamente12, 13. 

Para o cálculo das EER, foram utilizadas as equações para predição de gasto 

energético total nos diferentes estágios de vida, considerando idade, sexo, peso, estatura e 

atividade física. Os valores de 1,13, para o sexo masculino, e 1,16, para o feminino, foram 

adotados como coeficientes de atividade física de nível leve13. 
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Foi calculado o consumo mediano de ingestão de energia e proteína, e não o consumo 

médio, considerando a grande variabilidade do desvio-padrão encontrado em estudos de 

ingestão dietética, em que o consumo de nutrientes dificilmente apresenta distribuição 

simétrica. 

A prevalência de inadequação para energia e proteína foi calculada pela proporção de 

crianças do grupo que não alcançaram os valores de referência estabelecidos para o nutriente 

correspondente à sua necessidade. Para as crianças menores de seis meses, cuja EAR para 

proteína não está estabelecida, não foi possível estimar o percentual com o consumo 

alimentar abaixo deste valor. Foi utilizada como referência a AI, comparando-se a mediana 

de ingestão encontrada no grupo com este valor, verificando-se se a mediana de ingestão 

excedia ou não a AI12,13. 

A idade da criança foi calculada a partir da data de seu nascimento, informada pela mãe 

ou responsável ou obtida por meio do Registro de Nascimento ou do Cartão da Criança. A 

amostra foi dividida em 4 categorias (0-6 meses, 7-11 meses, 12-47 meses e 48-60 meses), 

para análise do consumo de proteínas e energia12, 13. 

Para a avaliação do estado nutricional, foram aferidas as medidas de peso e estatura, de 

acordo com os seguintes procedimentos: para o peso, foi utilizada balança tipo Itac, com 

capacidade de 25kg e sensibilidade de 100g. As crianças foram pesadas descalças e com 

vestimenta mínima; para aferição da estatura foi utilizado o antropômetro de barra de 

madeira, com amplitude de 100cm e subdivisões de 0,1cm. Todas as crianças foram medidas 

descalças. As crianças com idade até dois anos foram medidas em decúbito dorsal e aquelas 

entre dois e cinco anos, em posição ereta. Foram obtidas duas medidas de peso e estatura, e 

suas médias utilizadas para a análise. 
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O estado nutricional das crianças foi classificado pelos índices peso/idade (P/I), 

peso/estatura (P/E) e estatura/idade (E/I), expressos em valores de escore Z. A referência 

antropométrica utilizada para comparação das medidas de peso e estatura foi a do National 

Center for Health Statistics (NCHS), de uso recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde26. Esta classificação define, como ponto de corte, níveis que permitem situar a criança 

em uma faixa de normalidade, de acordo com a referência utilizada. Sendo considerado o 

escore Z < -2 DP, entre ≥ -2 e < -1, e ≥ -1 DP, respectivamente, para a desnutrição, risco 

nutricional e eutrofia. A avaliação do estado nutricional foi realizada através do Epinut do 

programa Epi Info, versão 6.04 ( Epi Info 6.04, WHO/CDC, Atlanta, GE, USA). 

Para as análises estatísticas, foi utilizado o software SPSS, versão 7.5 (SPSS Inc, 

Chicago, IL, USA). Inicialmente, foi verificado o comportamento das variáveis e observadas 

suas freqüências e distribuição, mediante a aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para 

as variáveis contínuas, foram verificadas as medidas de tendência central (média e mediana). 

O teste t de Student, para dados não pareados, foi utilizado para comparar as médias em z-

escore para os índices antropométricos (P/I, P/E e E/I) dos grupos de crianças cujo consumo 

de energia e proteína estava abaixo e maior ou igual aos valores das ingestões dietéticas de 

referência, considerando-se o nível de significância p < 0,05. 

A II PESN atendeu às Normas Regulamentares de Pesquisas envolvendo Seres 

Humanos - Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

  

41 

Menezes, RCE  Consumo energético-protéico e estado nutricional... 
Artigo Original



 

 

RREESSUULLTTAADDOOSS  

A amostra estudada consistiu de crianças de 0-60 meses de idade, sendo 31,7% 

residentes na Região Metropolitana do Recife, 31,3%, no Interior Urbano e 31%, no 

Interior Rural do Estado de Pernambuco, sendo 50,2% das delas do sexo masculino e 

49,8%, do feminino. Em relação à renda familiar, 46,1% das suas famílias percebiam uma 

renda mensal menor que dois salários mínimos6.  

A tabela 1 apresenta as medianas das calorias ingeridas pelas crianças menores de 

cinco anos, e os percentuais daquelas com consumo abaixo da média de EER por faixa 

etária. No que se refere aos valores medianos de ingestão energética, verifica-se um 

aumento do consumo de acordo com a idade, superior à EER, em todas as faixas etárias, 

exceto na de 48-60 meses de idade. 

A inadequação energética apresentou altas prevalências, principalmente nas faixas 

etárias de 48-60 meses e 0-6 meses, em que, respectivamente, 55,2% e 49% das crianças 

apresentaram o consumo calórico abaixo da EER. O percentual total de crianças com 

consumo energético inferior à EER foi de 42,4% (Tabela1). 

 

 

 

 

 

 

 

42 

Menezes, RCE  Consumo energético-protéico e o estado nutricional... 
Artigo Original



 

 

Tabela 1- Necessidade média estimada de energia (EER), consumo mediano e prevalência 

de inadequação de energia por faixa etária, em crianças menores de 5 anos. Pernambuco, 

1997 

Consumo de energia 
(Kcal/dia) 

 
 

Idade 
(meses) 

 
 

n 
 

Necessidade 
Média 

Estimada de 
Energia 

(Kcal/dia) 

Valor 
mínimo 

 

Mediana Valor 
máximo 

 
Prevalência 

de 
inadequação 

(%) 

0-6 145 612 117,5 626,2 2767,2 49,0 
7-11 117 721 311,2 969,2 2571,4 26,5 

12-47 570 1051 112,3 1156,8 3303,1 41,4 
48-60 116 1365 342,6 1274,8 2781,7 55,2 
Total 948 -    42,4 

 

A tabela 2 mostra a ingestão de proteínas, quando comparada às EAR, verificando-se 

em cada grupo o percentual das crianças com o consumo abaixo da EAR definida para as 

suas respectivas faixas etárias. No que se refere às medianas de ingestão, observa-se um 

aumento de acordo com a idade, sendo os valores de consumo de proteína superiores à 

EAR proposta, em todas as faixas etárias. A maior prevalência de consumo inferior à EAR 

foi das crianças de 48-60 meses (6,9%). A prevalência de inadequação de proteínas para o 

total das crianças entre 7-60 meses foi de 5%. 

Apesar de 30,3% das crianças menores de 6 meses apresentarem ingestão de 

proteínas abaixo do valor da ingestão adequada (AI), não é possível estimar a prevalência 

de inadequação para este grupo etário. No entanto, a mediana (16,2g) de ingestão de 

proteínas deste grupo excede a AI (9,1g). Portanto, espera-se que a prevalência de 

inadequação neste grupo seja baixa. 
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Tabela 2 – Ingestões Dietéticas de Referência (DRI), consumo mediano e prevalência de 
inadequação de consumo de proteína, por faixa etária, em crianças menores de 5 anos. 
Pernambuco, 1997 

 
 DRI (g/dia) Consumo de Proteínas 

(g/dia) 
 

Idade  
(meses) 

 
EAR (a) AI(b) Valor 

mínimo 
Mediana Valor 

máximo 

 
Prevalência de 

inadequação (%)

0-6  
(145) 

- 9,1 3,4 16,2 70,5 - 

7-11 
(117) 

10,0 - 5,0 30,2 92,0 6,0 

12-47 
(570) 

11,0 - 1,7 37,2 166,8 4,4 

48-60 
(116) 

15,0 - 8,5 43,3 121,2 6,9 

Total 
(n= 948) 

- - - - - 5,0 
 

(a) Necessidade Média Estimada       (b) Ingestão Adequada 
 

A tabela 3 apresenta a distribuição das crianças menores de cinco anos de acordo com 

o estado nutricional, classificado segundo os índices peso/idade, estatura/idade e 

peso/estatura. A prevalência de desnutrição moderada e grave, segundo estes índices, foi de 

7,3%, 1,5% e 16,1%, respectivamente. Com relação à faixa etária de 0-6 meses, apenas 

0,7% das crianças apresentou desnutrição pelo índice peso/idade, não acontecendo o 

mesmo com o índice estatura/idade, em que a prevalência de desnutrição foi de 11% para a 

mesma faixa etária. No entanto, não foram encontradas crianças desnutridas abaixo de um 

ano, de acordo com o índice peso/estatura. 

Em relação ao risco nutricional, as prevalências se apresentaram em percentuais 

superiores à desnutrição moderada e grave, em todos os índices e faixas etárias. Para o total 

da amostra, as prevalências de risco nutricional encontradas para os índices peso/idade, 

peso/estatura e estatura/idade foram de 16,4%, 7,5% e 23,5%, respectivamente. 
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Tabela 3 – Estado nutricional pelos índices peso/idade, peso/estatura e estatura/idade e por 

faixa etária, em crianças menores de cinco anos. Pernambuco, 1997 

Índices Idade 
(meses) 

                                    (Z-escores) 
 

  n <- 2 
(%) 

- 2 a < -1
(%) 

≥ -1 
(%) 

Peso/Idade  
0-6 

 
145 

 
0,7 

 
5,5 

 
93,8 

 7-11 117 9,4 19,7 70,9 
 12-47 570 8,6 17,4 74,0 
 48-60 116 6,9 21,6 71,5 
 Total 948 7,3 16,4 76,4 

Peso/Estatura 
 

 
0-6 145 0,0 1,4 98,6 

 7-11 117 0,0 6,0 94,0 
 12-47 570 1,8 9,3 88,9 
 48-60 116 3,4 7,8 88,8 
 Total 948 1,5 7,5 91,0 

 Estatura/Idade  
0-6 145 11,0 24,8 64,2 

 7-11 117 25,6 20,5 53,9 
 12-47 570 15,4 23,0 61,6 
 48-60 116 16,4 27,6 56,0 
 Total 948 16,1 23,5 60,4 

 
 

Na tabela 4 estão comparadas as médias do escore Z, de acordo com os índices 

peso/idade, peso/estatura e estatura/idade e o consumo de energia das crianças. As médias 

do escore Z, exceto para as crianças de 7-11 meses, foram superiores nos grupos cujo 

consumo foi maior ou igual à EER, sendo esta diferença estatisticamente significante para 

as crianças de 12-47 meses, em relação ao índice peso/idade, e para as maiores de um ano, 

em relação ao índice peso/estatura. 
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Tabela 4 – Estado nutricional pelos índices peso/idade, peso/estatura e estatura/idade e por 

faixa etária, em crianças menores de cinco anos, segundo a adequação de energia. 

Pernambuco, 1997 

 

Média de escore Z Índice Idade 
(meses) <EERa ± DP ≥EERa ± DP  

p* 

0-6 
(n=145) 

0,61 ± 1,19 
 

0,82 ± 1,45  0,34 

7-11 
(n=117) 

0,07 ± 1,95 -0,03 ± 1,51  0,77 

12-47  
(n=570) 

-0,44 ± 1,35 
 

-0,04 ± 1,44  0,00 

Peso/Idade 

48-60 
 (n=116) 

-0,51 ± 1,07 -0,12 ± 1,61  0,12 

0-6 
(n=145) 

1,27 ± 1,40 1,46 ± 1,50  0,44 

7-11 
(n=117) 

1,06 ± 1,97 0,89 ± 1,62  0,64 

12-47 
 (n=570) 

0,20 ± 1,25 0,64 ± 1,93  0,00 

Peso/Estatura 

48-60 
 (n=116) 

0,10 ± 1,06 0,85 ± 2,30  0,02 

0-6 
(n=145) 

-0,62 ± 1,75 -0,40 ± 1,62  0,43 

7-11 
(n=117) 

-0,57 ± 2,48 -0,87 ± 1,97  0,50 

12-47 
 (n=570) 

-0,89 ± 1,50 -0,68 ± 1,88  0,14 

Estatura/Idade 

48-60 
 (n=116) 

-0,89 ± 1,17 -0,86 ± 2,16  0,91 

(a) Necessidade Energética Média Estimada   

*Teste t de Student para dados não pareados 

 

Na tabela 5 estão comparadas as médias do escore Z de acordo com os índices 

peso/idade, peso/estatura e estatura/idade e o consumo de proteínas das crianças menores 

de cinco anos. Observa-se uma tendência das médias do escore Z serem maiores nos grupos 

de crianças cujo consumo protéico foi maior ou igual aos valores das EAR, exceto para o 
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índice estatura/idade, nas crianças menores de 6 meses. Foi observada diferença 

estatisticamente significante nas crianças menores de 6 meses, para o índice peso/estatura, e 

nas maiores de 7 meses, para os demais índices.  

 

Tabela 5 – Estado nutricional pelos índices peso/idade, peso/estatura e estatura/idade e por 

faixa etária, em crianças menores de cinco anos, segundo a adequação de proteína. 

Pernambuco, 1997 

Média de escore Z Índice Idade 
    <EAR a /AI b     ≥EAR a /AIb  

p* 

0-6b   
(n=145) 

0,54 ± 1,17 
 

0,80 ± 1,39  0,29 

7-11 
(n=117) 

-1,19 ± 1,41 0,08 ± 1,62  0,04 

12-47 
 (n=570) 

-1,05 ± 1,25 
 

-0,17 ± 1,41  0,00 

Peso/Idade 

48-60  
(n=116) 

-1,53 ± 0,54 -0,25 ± 1,35  0,01 

0-6 b 
(n=145) 

0,96 ± 0,88 1,54 ± 1,61  0,03 

7-11 
(n=117) 

0,87 ± 1,18 0,94 ± 1,75  0,93 

12-47  
(n=570) 

-0,13 ± 1,08 0,48 ± 1,71  0,08 

Peso/Estatura 

48-60  
(n=116) 

-0,31 ± 0,88 0,49 ± 1,81  0,22 

0-6 b 
(n=145) 

-0,40 1,32 ±  -0,56 ± 1,83  0,60 

7-11 
(n=117) 

-2,43 ± 1,52 -0,69 ± 2,11  0,03 

12-47 
 (n=570) 

-1,50 ± 1,32 -0,73 ± 1,75  0,03 

Estatura/Idade  

48-60 
 (n=116) 

-2,14 ± 0,64 -0,78 ± 1,70  0,03 

 a Necessidade Média Estimada        b Ingestão Adequada 
*Teste t de Student para dados não pareados 
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

A II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição6 permitiu a construção de um banco de 

dados de consumo alimentar das crianças menores de 5 anos, no Estado de Pernambuco. 

Este banco tem dado origem a uma série de estudos sobre o consumo alimentar, tanto de 

ordem quantitativa como qualitativa9,18. 

Ainda são poucos os estudos de consumo alimentar representativos de populações. 

Avaliar o consumo alimentar não constitui uma tarefa simples, vez que exige o emprego de 

metodologias bastante detalhadas e dispendiosas, bem como entrevistadores devidamente 

capacitados para a coleta dos dados10,12,20. 

É importante lembrar que as DRI, utilizadas neste estudo, foram estabelecidas para 

a população americana e canadense, portanto, sua utilização na população brasileira deve 

levar em consideração possíveis diferenças nos padrões alimentares destas populações. 

Contudo, a utilização das DRI constitui um avanço importante no conhecimento da 

nutrição, representando uma revisão dos conceitos das recomendações nutricionais e de sua 

interpretação. As DRI são valores de referência mais completos que visam a prevenção de 

deficiências nutricionais, bem como o risco de doenças crônicas não transmissíveis, além 

de fornecer limites para a ingestão de nutrientes, de forma a prevenir os riscos de efeitos 

adversos de toxicidade12. Dessa maneira, permitem análises mais adequadas, assegurando 

um melhor diagnóstico para a formulação das políticas de saúde e nutrição. Sendo assim, a 

comparação dos resultados deste estudo com os relatados a seguir apresenta alguns 

problemas de ordem metodológica, pelo fato de se tratar de pesquisas com metodologias 

distintas em relação a referência das recomendações nutricionais. 
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A análise dos resultados obtidos neste estudo permite constatar que o consumo 

alimentar das crianças pernambucanas apresenta uma acentuada restrição na ingestão de 

energia e, em menor proporção, de proteínas. 

A inadequação de energia foi evidenciada, pela primeira vez, no Brasil, no Estudo 

Nacional de Despesas Familiar (Endef, 1974/75), no qual foram encontrados coeficientes 

médios de adequação energética impróprios para as três áreas estudadas (Nordeste e os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro). Em relação às proteínas, os dados do Endef 

(1974/75) diferem dos encontrados neste estudo. Havia disponibilidade suficiente de 

proteínas em todas as regiões pesquisadas25. As mudanças no padrão alimentar observadas 

nos últimos anos, visualizadas nos estudos realizados no país, também apresentam uma 

tendência geral de elevado consumo protéico da população urbana, sendo o consumo 

calórico considerado o problema nutricional de maior magnitude17. Mesmo que estes 

resultados representem a população de maneira geral, poder-se-ia esperar que a população 

infantil seguisse o mesmo padrão de consumo alimentar da família. 

Avaliando o consumo alimentar de crianças menores de 5 anos, na cidade de 

Salvador, Assis e Barreto (2000)2 constataram inadequação energética e protéica, sendo a 

primeira superior, em todas as faixas etárias. Entretanto, a maioria dos estudos evidencia 

inadequação energética e não protéica, esta última ultrapassando as recomendações, em 

todas as faixas etárias estudadas3,22,23. Szarfarc et al. (1988)23, analisando a adequação 

alimentar das dietas de crianças menores de 5 anos, no município de São Paulo, 

encontraram percentuais de adequação protéica que variaram de 234,6% a 304%. Vale 

ressaltar que, em nenhum destes estudos, foi calculada a prevalência de inadequação, tendo 

as DRI como referência13. 
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Utilizando as DRI para determinar a prevalência de inadequação, Medeiros et al. 

(2004)16 compararam 26 crianças com dieta isenta de leite de vaca e 30 sem restrição 

alimentar, e Castro et al. (2005)8 estudaram 89 crianças de 24-72 meses, assistidas em 

creches municipais de Viçosa. Os dois estudos constataram relevante inadequação 

energética, mas não foram encontradas evidências de inadequação protéica. 

Uma exploração mais detalhada sobre as diferenças de risco de inadequação da dieta 

entre as faixas etárias evidencia que os resultados deste estudo parecem concordantes com 

o realizado no município de São Paulo, que relacionou as condições de saúde das crianças 

menores de cinco anos e o consumo alimentar, apresentando também o consumo energético 

mais inadequado na faixa etária de 48-60 meses23. 

Para a faixa etária de menores de 6 meses, considerando que as crianças em 

aleitamento materno exclusivo foram excluídas deste estudo, verifica-se que praticamente 

50% das crianças estudadas encontram-se em risco de desenvolver deficiência energética. 

Ao mesmo tempo em que estão privadas do direito de receber leite materno de forma 

exclusiva, estas crianças se encontram expostas a uma alimentação qualitativa e 

quantitativamente deficiente27. As altas prevalências de inadequação energética e o 

percentual de risco nutricional para o índice estatura/idade (24,8%) reforçam o fato de que 

o desmame precoce está relacionado ao risco de desnutrição das crianças nos primeiros seis 

meses de vida. 

Estudos realizados anteriormente9,18, utilizando o mesmo banco de dados, verificaram 

que o leite de vaca constitui o alimento mais consumido na dieta das crianças, 

possivelmente o motivo da prevalência de inadequação protéica não ser tão elevada quanto 

a energética. Os altos percentuais de risco de inadequação energética encontrados neste 
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estudo podem indicar um consumo quantitativamente insuficiente de alimentos9. Outros 

autores também demonstram a aparente contradição entre as altas freqüências do consumo 

de alimentos energéticos e as elevadas prevalências de inadequação calórica8,22. 

Apesar do consumo mediano de energia e, em maior proporção, o de proteína, ter sido 

superior às EER, EAR e AI, em praticamente todas as faixas etárias, as prevalências de 

risco de inadequação de consumo alimentar encontradas indicam que existe, na população 

estudada, um percentual significativo de indivíduos que não alcançaram os valores de 

referência. Os achados evidenciam que o padrão alimentar das crianças pernambucanas 

constitui um problema nutricional de grande porte, o que significa que estas crianças estão 

em risco de desenvolver deficiência energético-protéica.  

Não se pode deixar de chamar a atenção para as limitações implícitas dos inquéritos 

alimentares. Os resultados deste estudo devem ser considerados com uma certa cautela, em 

virtude da possibilidade da metodologia utilizada poder ter superestimado os percentuais de 

prevalência de inadequação. A avaliação da ingestão de alimentos por um único 

recordatório de 24 horas representa a estimativa de ingestão atual e não a habitual, por não 

considerar a variabilidade intrapessoal10,20. Um outro fator a considerar é que a utilização 

do recordatório de 24 horas tende a subestimar em até 30% o consumo de energia, em 

comparação com outros métodos. A subestimação do consumo energético representa o 

ponto mais conhecido de erro sistemático na avaliação dietética dos indivíduos10. 

É necessário considerar, no entanto, que qualquer risco de inadequação energética e 

protéica constitui uma condição desfavorável para o crescimento e desenvolvimento 

adequado das crianças. Uma das primeiras conseqüências da diminuição da ingestão 

energética é a estagnação do crescimento. A relação entre o consumo de energia e de 
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proteína é muito estreita. Quando não há um consumo adequado de energia, a utilização de 

proteínas é prejudicada, sendo esta desviada de sua função na construção de novos tecidos, 

e utilizada, parcialmente, na produção energética. Dessa maneira, a relação síntese e 

deposição de proteínas é diretamente influenciada pelo valor energético da alimentação, 

principalmente na criança, em que o crescimento se apresenta de forma mais acelerada1,15. 

O Brasil vem apresentando uma significativa tendência de redução da desnutrição 

infantil nos últimos 25 anos e este processo tem sido caracterizado pelo desaparecimento de 

suas formas graves: o kwashiorkor e o marasmo nutricional. No entanto, a desnutrição 

infantil, em suas formas mais brandas, ainda apresenta percentuais elevados, em 

comparação aos países desenvolvidos, principalmente em relação ao índice altura/idade nas 

populações das regiões Norte, Nordeste e nas áreas rurais5. 

Neste estudo, o percentual de crianças com déficit nutricional para os índices 

peso/idade, peso/estatura e estatura/idade (< - 2 escores Z) foi de 7,3 %, 1,5% e 16,1%, 

respectivamente, superando as prevalências esperadas em países desenvolvidos (2,3%)26. 

Em relação ao risco nutricional, ou seja, os indivíduos situados entre –2 e –1 desvio-

padrão, os percentuais encontrados foram maiores que o esperado para uma população 

normal (13,6%), sendo 16,4% e 23,5% para os índices peso/idade e estatura/idade, 

respectivamente24. 

As menores prevalências de desnutrição e risco nutricional foram encontradas ao se 

classificar as crianças quanto ao índice peso/estatura. Este índice se refere à hipotrofia ou 

magreza, representando um processo grave e recente de fome que tem como conseqüência a 

perda significativa de peso, expressando uma desarmonia no processo de crescimento26. 
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Na literatura, a relação entre a desnutrição e o consumo alimentar está bem 

documentada4,8,16. No entanto, são raros os estudos epidemiológicos que abordam este 

assunto3. O fato do Endef (1974/75) não dispor de informações sobre a distribuição intra-

familiar do consumo alimentar inviabiliza a análise da adequação nutricional da 

alimentação das crianças. Contudo, considerando que a adequação alimentar da família 

expressa, de alguma forma, a adequação alimentar de seus componentes, Viacava et al. 

(1983)25 realizou uma associação entre a adequação energética e protéica da família e o 

estado nutricional de crianças de 12-59 meses. Os resultados mostraram que o percentual de 

crianças eutróficas foi maior nas famílias em cuja alimentação havia adequação energética 

e protéica. 

No presente estudo, verificou-se que o estado nutricional (em média do escore Z) das 

crianças com consumo energético e protéico abaixo da referência foi menor que aquelas 

que alcançaram as recomendações, na maioria das faixas etárias. O padrão alimentar de 

energia e proteína sugere ser este o fator determinante do desencadeamento dos déficits 

ponderal, de hipotrofia e estatural, com repercussões, sobretudo, no crescimento estatural. 

A privação energética e protéica das crianças no Estado de Pernambuco, repercutindo 

diretamente no seu estado nutricional, é um relevante problema de saúde pública. Os 

resultados aqui apresentados reforçam a necessidade de monitoramento da ingestão 

alimentar de crianças menores de cinco anos, no sentido de evitar a inadequação alimentar 

e nutricional, um procedimento fundamental para a formulação de políticas públicas de 

segurança alimentar e nutricional. 
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O Brasil tem realizado poucos estudos de representatividade nacional e de forma 

sistemática que possam gerar informações sobre a situação alimentar e nutricional da 

população. Dentre eles, destaca-se o Endef (1974/75). Suas informações serviram para 

compreender a transição nutricional no país, diferenciando-se de outros estudos realizados 

posteriormente, por estimar a ingestão do alimento pronto ou efetivamente ingerido, o que 

permitiu uma extensa avaliação qualitativa e quantitativa do perfil alimentar da população 

brasileira. 

Outros estudos também foram importantes, como o Estudo Multicêntrico que, apesar 

de não ter representatividade nacional, apresentou um caráter inovador, por dimensionar o 

consumo dos indivíduos e não apenas das famílias; e as Pesquisas de Orçamentos 

Familiares, que permitiram o conhecimento da disponibilidade da alimentação familiar com 

uma certa periodicidade. 

Em relação às carências de micronutrientes, não existe inquérito de abrangência 

nacional que demonstre suas prevalências, principalmente no que diz respeito à anemia 

ferropriva e à hipovitaminose A. 

Os resultados dos estudos existentes também apontam uma coexistência dos 

persistentes índices de desnutrição, em crianças, e de obesidade, em adultos, em todas as 

faixas de renda, o que sugere a necessidade de uma urgente realização de inquéritos que 

avaliem a situação nutricional e alimentar, imprescindível para a detecção e prevenção dos 

problemas nutricionais e a elucidação de seus fatores causais.  

É fundamental uma avaliação periódica para acompanhamento das modificações 

ocorridas ao longo do tempo, o que representaria uma importante contribuição para 

subsidiar as intervenções que visem uma melhor qualidade de vida da população. 
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Com relação ao consumo alimentar, os resultados deste estudo apontam para uma 

inadequada ingestão de energia e, em menor grau, de proteína, o que pode expor as crianças 

ao risco de desnutrição energético-protéica. 

O presente estudo também revelou que o percentual de desnutrição foi superior àquele 

encontrado para uma população normal, para o índice peso/idade e estatura/idade, sendo 

maior neste último, reafirmando que o déficit estatural é o desvio antropométrico mais 

habitual e representativo da desnutrição em crianças. 

O grupo de crianças cujo consumo de energia e proteína foi maior ou igual às 

ingestões dietéticas de referência (DRI) apresentou um melhor estado nutricional em 

relação ao grupo que não atingiu o padrão adotado, para a maioria das faixas etárias, 

sugerindo que a ingestão energética e protéica pode ser um fator contribuinte para o déficit 

nutricional detectado. 

Estes resultados reforçam a necessidade de monitorizar a ingestão alimentar e o 

estado nutricional de crianças menores de cinco anos, um procedimento fundamental para a 

formulação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. 

Ressalta-se a importância da promoção de uma educação nutricional eficiente, capaz 

de motivar e capacitar a população para a adoção de um padrão alimentar mais adequado e 

saudável. Salienta-se, também, a importância do resgate de práticas e valores alimentares 

culturalmente referenciados, estimulando a produção e o consumo de alimentos regionais 

saudáveis, como forma de evitar as altas prevalências de inadequação alimentar e 

nutricional. 

Apesar da importante contribuição dos inquéritos dietéticos para a avaliação 

nutricional e dos avanços científicos alcançados em sua aplicação, não há método 
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totalmente livre de erros. Portanto, deve-se aumentar os cuidados na aplicação dos 

métodos, em todas as etapas de sua execução. 

Neste sentido, nas pesquisas de consumo alimentar, o fato de aplicar um segundo 

inquérito alimentar abrangendo, no mínimo, 20% da amostra permitiria uma melhor 

credibilidade ao estudo. Este procedimento não elevaria excessivamente os custos e se 

aproximaria da estimativa de ingestão habitual, por considerar a variabilidade intra-

individual, reduzindo a estimativa da prevalência de ingestão inadequada dos nutrientes. 
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5.1 – ANEXO A- ASPECTOS METODLÓGICOS DA II PESQUISA 

ESTADUAL DE SAÚDE E NUTRIÇÃO (PESN/97) 
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 Aspectos Metodológicos da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (PESN)1 

  
1. - Tamanho da Amostra 
 
  Considerou-se como unidade de estudo a família com crianças 
menores de 5 anos. Para o dimensionamento da amostra de crianças, utilizou-se a 
prevalência de desnutridos no Nordeste, de 8,3% segundo o índice peso/idade, 
obtida na Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde - PNDS/96. 
  A partir deste critério básico foram estimadas subamostras para 
representar estratos e grupos populacionais em função de objetivos específicos, 
segundo procedimentos que estão detalhados nos tópicos pertinentes, em 
diferentes itens deste relatório. 
  A amostra, do tipo probabilística (aleatória estratificada) foi 
determinada para assegurar representatividade de três estratos geoeconômicos: 
Região Metropolitana do Recife (RMR), Interior Urbano (IU) e Interior Rural (IR), 
com um erro máximo em torno de 2 pontos percentuais no valor previsto de 8,3% 
de prevalência de desnutrição, com nível de confiança de 95%. Para isto, seria 
necessário um mínimo de 600 crianças em cada um dos estratos, o que garantiria 
a estimativa de prevalência esperada no intervalo de 6,3% a 10,3%. 
  O quadro abaixo apresenta a população e respectiva proporção de 
crianças menores de 5 anos no Estado e por estrato, com base no Censo 
Demográfico - 1991 (FIBGE), bem como a amostra mínima estimada e aquela a 
ser pesquisada, com um acréscimo de 10%, previsto para fazer face às possíveis 
perdas (Quadro 1). 

 
QUADRO  1 

PLANO AMOSTRAL  BÁSICO 
 

ESTRATOS UNIVERSO (1) 
 

AMOSTRA 
NECESSÁRIA 

AMOSTRA A SER 
PESQUISADA(2) 

 População %   
      
• Região Metropolitana 306.562 36,1 683 751 

• Interior Urbano 273.232 32,2 609 670 

• Interior  Rural 269.720 31,7 600 660 

• Estado 849.514 100,0 1.892 2.081 

 
(1) Dados do Censo/91-FIBGE (crianças menores de 5 anos). 

                                                 
1 FONTE: Batista Filho M, Romani SAM. Alimentação, nutrição e saúde no Estado de Pernambuco: 
eapacialização e fatores socioeconômicos. Recife; Instituo Materno Infantil de Rernambuco; 2002. p 23-35. 
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(2) Acréscimo de 10% na amostra necessária. 
  A amostra de fato pesquisada foi de 2.078 crianças, sendo 737 
(35,4%) na RMR, 687 (33,1%) no Interior Urbano e 654 (31,5%) no Interior Rural, 
valores bastante próximos da amostra proporcional necessária, o que leva à 
utilização dos dados sem necessidade de fator de ponderação. 
  A partir desta matriz amostral, foram incorporados os demais grupos 
de interesse da pesquisa (crianças, adolescentes, mulheres em idade reprodutiva 
e pessoas adultas dos dois sexos), assegurando-se, em relação as variáveis 
explicitadas nos objetivos, níveis de representatividade para o Estado equivalentes 
ou, em certos casos, melhores que os parâmetros especificados para o indicador 
referencial do estado de nutrição. 
 
 2. - Procedimento Amostral 
 
  O sorteio da unidade amostral (criança) em cada um dos estratos, se 
processou em três estágios, considerando sucessivamente, os conglomerados: 
município, setor censitário e domicílio. 
  Tendo em vista o interesse de comparar os resultados dessa 
pesquisa com os da I Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (I PESN), realizada 
em 1991, foram considerados os mesmos municípios da Região Metropolitana e 
do Interior do Estado selecionados no referido estudo, por meio de sorteio 
aleatório simples. 
  Definiu-se, previamente, que seria investigado em cada setor 
censitário, um total de 46 crianças. Deste modo, foram sorteados, de forma 
aleatória sistemática, 16 setores censitários dentre os 2.011 existentes nos cinco 
municípios da RMR. Quanto aos municípios do interior (treze) foram sorteados  29  
setores censitários (17 urbanos e 12 rurais) dentre os 644 setores existentes (318 
urbanos e 326 rurais). 
  Os municípios da Região Metropolitana do Recife e do Interior do 
Estado e a relação de setores censitários existentes e sorteados/pesquisados 
encontram-se no Quadro 2. 
  Em cada um dos setores censitários sorteados foi tomado como 
marco inicial para a identificação das crianças, o ponto extremo da face da quadra 
voltada para o nascente (critério utilizado pela FIBGE) e, a partir deste ponto, 
tomando o sentido horário, foram localizadas as unidades domiciliares onde 
residiam crianças menores de 5 anos. Em cada domicílio, todas as crianças nesta 
faixa etária, fizeram parte da amostra. Diante disso, num setor censitário poderia 
constar um total de crianças menor ou maior que 46. Em cada unidade domiciliar 
identificada pelo referido critério, todas as pessoas residentes foram pesquisadas. 
  Para atender alguns objetivos específicos (prevalência da anemia e 
hipovitaminose A), foram selecionadas duas subamostras: uma constituída de um 
terço de todas as crianças menores de 60 meses e outra, representada por 50% 
de todas as crianças com menos de 24 meses. 
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  Todas as mulheres de 10 a 49 anos e adultos de 30 a 69 anos das 
famílias das crianças selecionadas para a subamostra referida, realizaram, 
também, exames laboratoriais. 

QUADRO  2 
 

MUNICÍPIOS DA AMOSTRA POR SETORES CENSITÁRIOS EXISTENTES E 
SORTEADOS/PESQUISADOS NA RMR, INTERIOR URBANO E INTERIOR RURAL 

 
 SETORES CENSITÁRIOS 

MUNICÍPIOS URBANO RURAL (*) 
  

Existentes 
Sorteados/ 

Pesquisados 
 

Existentes 
Sorteados/ 

Pesquisados 
• RMR     

Recife 1.086 9 - - 
Cabo 113 1 - - 
Jaboatão 404 3 - - 
Olinda 243 2 - - 
Paulista 165 1 - - 

TOTAL 2.011 16 - - 
     

• INTERIOR     

Belém São Francisco 9 1 17 1 

Bodocó 7 0 25 1 

Caruaru 150 9 63 2 

Camocim de São 

Félix 

7 0 7 1 

Goiana 40 1 35 0 

Itaíba 3 0 31 1 

Itaquitinga 8 0 7 1 

Orobó 5 1 19 0 

Palmares 35 2 19 1 

Panelas 8 1 28 1 

Ribeirão 17 1 7 1 

São Bento do Una 19 1 33 1 

Triunfo 10 0 35 1 

TOTAL 318 17 326 12 
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(*) Não se considerou relevante, por sua baixa expressão demográfica, estudar a zona 
rural da Região Metropolitana do Recife. 

 
 3. - Trabalho de Campo 
 
  3.1. - Instrumentos de Coleta de Dados 
 
 
  O questionário (Anexo) baseou-se no utilizado pela I PESN /91, para 
fins comparativos,com as ampliações necessárias para cobrir objetivos adicionais. 
Constou de 9 formulários: 1) identificação do domicílio;  2)  registro de pessoas da 
família; 3) registro e descrição do domicílio; 4) registro da criança; 5) registro de 
morbidade da criança; 6) registro da mulher; 7) consumo alimentar da criança 
menor de 5 anos; 8) consumo alimentar da família (qualitativo); 9) registro clínico-
laboratorial. Após conclusão do questionário foi elaborado o manual instrucional 
correspondente a cada formulário, objetivando orientar e padronizar a coleta de 
dados. 
  Outros instrumentos utilizados foram as planilhas de controle do 
conglomerado, de encaminhamento das amostras laboratoriais, ficha de controle 
clínico-laboratorial, receituário, planilha de acompanhamento e controle do 
trabalho de campo, carta de concordância e carta de encaminhamento dos 
resultados de exames laboratoriais. 
 
 
  3.2. - Seleção e Treinamento das Equipes de Campo  
 
 
  Para o trabalho de campo contou-se com 23 técnicos distribuídos em 
duas equipes: equipe de entrevistadores e equipe de laboratório. 
 
  A equipe de entrevistadores foi composta por 15 profissionais de 
nível superior - psicólogos, sociológos, assistentes sociais, enfermeiras, 
nutricionistas, incluindo a participação de 5 alunas do Mestrado em Nutrição da 
Universidade Federal de Pernambuco. Também integraram o “staff” de 
coordenação, supervisão e operação dos trabalhos de campo, 4 profissionais que 
haviam participado da pesquisa de 1991. 
 
  O treinamento dos entrevistadores foi realizado no Instituto Materno-
Infantil de Pernambuco (IMIP), no período de 2 a 6 de dezembro de 1996, com 
duração de 40 horas e constou de aulas expositivas, discussão do questionário 
proposto, dramatizações, aulas práticas (avaliação antropométrica) e práticas de 
campo em comunidade. Um número maior de entrevistadores do que o necessário 
participou do treinamento para facilitar a seleção final do pessoal de campo. Após 
o treinamento alguns ajustes foram feitos no questionário, em decorrência das 
observações e discussões efetuados neste período. 
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  A equipe de laboratório constituiu-se de um supervisor e três 
auxiliares de enfermagem com prática em atividades laboratoriais, devidamente 
submetidos a uma reciclagem nas técnicas de coleta de sangue, processamento, 
conservação e transporte das amostras, de acordo com padrões estabelecidos 
para as dosagens bioquímicas (colesterol, triglicerídeo e retinol sérico). Foram 
realizados treinamentos específicos para utilização do aparelho HEMOCUE, 
(dosagem de hemoglobina) e do equipamento Glucometer 4 (dosagem da 
glicemia), bem como nos procedimentos para verificação da presença e avaliação 
semiquantitativa do iodo no sal de consumo humano. 
 
 
  3.3. - Estudo Piloto 
 
  O estudo-piloto realizou-se no município de Brejo da Madre de Deus, 
(Distrito de São Domingos) do Agreste Setentrional de Pernambuco, no período de 
20 a 24 de janeiro de 1997, entrevistando-se aproximadamente 300 famílias. 
Nessa ocasião, além de testar o instrumento de coleta, foi colocada em prática a 
logística do trabalho de campo, a fim de verificar sua exequibilidade. 
 
  Novos ajustes fizeram-se necessários, em função das dificuldades 
apresentadas nesta fase. 
 
 
  3.4. - Coleta de Dados 
 
 
  A atividade de coleta de dados teve início em 17 de fevereiro de 
1997 sendo concluída em 16 de maio de 1997, mobilizando 23 pesquisadores na 
Região Metropolitana do Recife e 13 no Interior. O trabalho de campo contou com 
uma Coordenação Geral sediada no Departamento de Nutrição da Universidade 
Federal de Pernambuco, uma Coordenação de Área responsável pelas visitas 
prévias aos locais da pesquisa e dois supervisores, um para a equipe de 
entrevistadores e outro para a do laboratório, além dos entrevistadores. 
 
  As secretarias de saúde dos municípios sorteados foram 
previamente contactadas pela coordenação, ocasião em que tomaram 
conhecimento do projeto do estudo e dos setores a serem pesquisados nos 
respectivos municípios e da provável data da visita do coordenador de área, além 
de receberem material para divulgação do trabalho junto à população.  Nesta fase, 
contou-se com a valiosa colaboração do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS), em nível local, para a sensibilização das famílias das áreas 
selecionadas. 
  Em seguida, procedeu-se a visita da coordenação de área aos 
municípios, de acordo com roteiro de viagem pré-estabelecido, antecipando-se à 
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equipe de campo. O objetivo da visita era estabelecer articulação com autoridades 
locais para que atuassem como facilitadores da pesquisa, visando à localização 
das áreas selecionadas para estudo, identificação e contactos com as famílias 
com crianças menores de 5 anos, informando-as e preparando-as para a 
realização do trabalho. Nesta ocasião, era preenchida a planilha do conglomerado 
com nome do chefe da família, endereço, nome e idade da criança, etapa 
essencial para  a composição da amostra e subamostras para estudo do perfil 
bioquímico e do consumo alimentar. 
 
  Outra função do coordenador de área era identificar um ponto de 
apoio em  cada setor (de preferência um posto de saúde ou associação de bairro), 
para instalação provisória do laboratório.   
 
  A equipe de campo dispunha de veículos próprios e equipamentos 
antropométricos para trabalho em duplas. 
 
  A distribuição e controle dos entrevistadores ficaram sob a 
responsabilidade do supervisor de campo, também encarregado da revisão e 
validação dos questionários (em 10% dos domicílios), sendo auxiliado nesta tarefa 
pelo coordenador de campo. 
 
  As entrevistas eram realizadas com a pessoa responsável pela 
criança, sempre que possível. Na ausência desta, o entrevistador poderia retornar 
até duas vezes, para completar o questionário. As entrevistas aconteceram 
durante os dois períodos do dia, de segunda a sexta-feira e, quando necessário, à 
noite e nos finais de semana. Após a entrevista era feito o teste da presença de 
iodo no sal de cozinha utilizado. As famílias, cujas crianças foram selecionadas 
para a subamostra de consumo alimentar e exames bioquímicos, recebiam 
orientação sobre os procedimentos a serem realizados e um formulário de 
encaminhamento para cada membro, assinalando o tipo de exame a que seriam 
submetidos, bem como hora e local de funcionamento do laboratório. 
 
  Em determinadas circunstâncias, quando a criança identificada 
previamente já não residia no setor, o supervisor de campo procedia 
imediatamente a sua substituição por outra criança na mesma faixa etária. 
 
  Ao final de cada período de trabalho, os entrevistadores revisavam e 
codificavam seus questionários no próprio setor, visando detectar falhas no 
preenchimento, formulários não preenchidos por ausência de algum membro da 
família ou outro motivo que exigisse retorno imediato ao domicílio. 
 
  Ao final do dia, os questionários eram revisados pelo supervisor (2a 
revisão) para detecção de falhas de preenchimento, ausência de dados 
antropométricos e, em seguida, eram repassados ao supervisor do laboratório que 
realizava uma 3a revisão, para  complementar os dados, caso necessário. 
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  Concluída esta etapa, os questionários eram enviados ao 
Departamento de Nutrição para dupla revisão por parte da equipe técnica, que em  
reuniões programadas realizava um “feed-back” das principais inconsistências 
detectadas. 
 
  Após o término do trabalho em cada setor, era preenchida a planilha 
de controle do conglomerado, com a finalidade de avaliar a cobertura do plano 
amostral, principalmente, no que diz respeito à antropometria e material biológico 
para dosagens bioquímicas. 
 
 
  3.4.1.  - Dados  Antropométricos 
 
 
  A avaliação antropométrica foi realizada no momento da entrevista, 
pela equipe previamente treinada. As medições foram realizadas em duas 
tomadas e obedeceram aos procedimentos descritos a seguir. 
 
 
Peso 
 
  As crianças menores de 5 anos foram pesadas descalças, com 
indumentária mínima em balança tipo ITAC, com capacidade de 25 kg, com escala 
de leitura de 100 gramas. 
 
  O peso das crianças maiores de 5 anos e de adultos foi obtido 
utilizando-se balança digital eletrônica, de marca FILIZOLA, modelo Personal Line 
E-150, com capacidade de até 150 kg e precisão de até 100 g, com o indivíduo 
descalço e indumentária mínima. 
 
 
Altura 
 
  A altura foi medida na mesma ocasião da pesagem. As crianças até 
2 anos foram medidas em decúbito dorsal e aquelas entre 2 e 5 anos, em 
posição ereta, descalças, com um infantômetro confeccionado em barra de 
madeira, com amplitude de 100 cm e subdivisões de 0,1 cm. 
 
 A altura das crianças maiores de 5 anos e de adultos, foi determinada 
com fita métrica de 200 cm marca Stanley - milimetrada, com precisão de até 1mm 
em toda a sua extensão. A fita era fixada na parede e os indivíduos colocados em 
posição ereta, descalços, com membros superiores pendentes ao longo do corpo, 
os calcanhares, o dorso e a cabeça tocando a parede. 
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  As leituras de peso e altura foram repassadas pelo entrevistador, em 
voz alta e registrada em formulário específico por outro entrevistador, que repetia 
os valores, também em voz alta, antes de registrá-los, para evitar erros. 
 
  Para avaliar o estado nutricional das crianças menores de 5 anos, 
foram utilizados três índices: 
 
 
• Peso por idade (P/I) - relação entre o peso observado e o peso considerado 

normal ou de referência por idade. 
 
• Altura por idade (A/I) - relação entre a altura observada e a altura de referência 

por idade. 
 
• Peso por altura (P/A) - relação entre o peso observado e a altura de referência. 
 
 
  O padrão de referência utilizado para comparação das medidas de 
peso e altura foi o do National Center Health Statistics (NCHS) de uso 
recomendado pela OMS, obedecendo os seguintes critérios: 
 
  < - 3 DP =  desnutrição grave 
  = - 3 DP a < - 2 DP = desnutrição moderada 
  = - 2 DP a < - 1 DP = desnutrição leve 
  ≥ -1 DP =  eutrófico 
 
 
  Para classificação do estado nutricional dos indivíduos maiores de 18 
anos utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) determinado pela relação peso 
em kg/altura em m2,  sendo utilizados os limites de corte propostos por GARROW 
e recomendados pela OMS. Segundo essa proposta os indivíduos são assim 
classificados: 
 
  <  20,0 = baixo peso 
  20,0 - 24,9 = peso normal 
  25,0 - 29,9 = sobrepeso 
  ≥ 30,0 = obesidade 
 
 
 3.4.2. - Dados Hematológicos, Bioquímicos e Clínicos 
 
  A coleta das amostras de sangue era feita no dia subsequente ao da 
entrevista, pela manhã, no laboratório ou no domicílio, quando a família ou algum 
membro não comparecia ao local determinado. 
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  A equipe de laboratório dispunha de veículo próprio, de 
equipamentos necessários para coleta, processamento e transporte das amostras, 
bem como dos instrumentos para aferição da pressão arterial e equipamentos 
para avaliação antropométrica, caso fosse recomendada a avaliação de alguns 
dos convocados. 
 
 
  A dosagem de hemoglobina foi realizada em crianças menores de 5 
anos e em mulheres de 10 a 49 anos, em amostra de sangue venoso, por meio do 
equipamento HEMOCUE, de leitura imediata, mediante punção digital, 
estabelecendo-se o diagnóstico de anemia com base no critério recomendado 
pela  OMS, sendo consideradas anêmicas as crianças com hemoglobina abaixo 
de 11g/dl e as mulheres com valores abaixo de 12 g/dl. 
 
 
  O retinol sérico foi processado no Laboratório de Bioquímica do 
Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco e analisado 
pelo método de BESSEY et al., 1946, modificado por ARAÚJO & FLORES, 1978. 
 
 
  As amostras, com pequeno volume de soro, foram analisadas pelo 
método cromatográfico. (High Pressure Liquid Chromatography - HPLC), 
considerando-se a seguinte classificação: 
 
  <  10 µg/ dl → níveis deficientes 
  <  20 µg/ dl → níveis baixos 
  =  20 µg/ dl → níveis normais ou alto 
 
 
  A dosagem de glicemia em jejum foi realizada em adultos de 30 a 69 
anos  (homens e mulheres), com o equipamento GLUCOMETER 4, de leitura 
imediata, após punção digital. Foram consideradas variações da normalidade as 
dosagens de 80 mg% a menos de 120 mg% e  hiperglicemia, os valores iguais e 
superiores a 120 mg%. 
 
  Foram também coletadas amostras de sangue venoso para dosagem 
de triglicerídeos e colesterol em homens e mulheres de 30 a 69 anos. 
 
 
  Para dosagem da trigliceridemia foi utilizado o método SOLONI 
modificado, considerando-se a faixa de normalidade entre 50 mg% a 150 mg% e 
hipertrigliceridemia o valor  igual ou acima de 150 mg% para homens e mulheres, 
independente da idade. 
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  A dosagem do colesterol foi realizada pelo método HUANG 
modificado, com limites da normalidade entre 150 mg% a 250 mg%. Igual ou 
acima deste valor considerou-se hipercolesterolemia, independente do sexo ou 
faixa etária. 
  As dosagens de colesterol e triglicerídeos foram realizadas no 
Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). 
 
 
  A aferição da pressão arterial foi realizada utilizando-se tensiômetro 
DIASYST. 
 
  Para verificação da presença do iodo  no sal de consumo das 
famílias, utilizou-se o “Kit ” para teste de sal iodado com Iodeto de Potássio - MBI 
Kits, Índia, 1997 (indicações da embalagem). 
 
 
 
  3.4.3. - Dados de Consumo Alimentar das Famílias 
 
 
 
  Para  o estudo do consumo alimentar foi constituída uma sub-
amostra aleatória de 854 famílias das três áreas geográficas, sendo 311 da RMR, 
277 do Interior Urbano e 266 do Interior Rural. 
 
 
  O consumo alimentar das famílias foi avaliado pelo método 
recordatório das últimas 24 horas, referindo-se ao aspecto qualitativo da dieta e 
analisado em termos da frequência (presença) de alimentos consumidos no 
período de um dia. 
 
 
  Os grupos analisados foram: Produtos Animais (carnes, aves, 
pescados, leite – todos os tipos, derivados do leite, derivados da carne e ovos), 
Verduras e Frutas (in natura e sucos), Leguminosas (feijões, fava), Cereais e 
derivados (cereais – arroz, macarrão, derivados do milho panificados, massas, 
farinhas, féculas, biscoitos e bolachas), Raízes e Tubérculos (batata inglesa, 
batata doce, inhame, macaxeira, cará), Açúcares (açúcar, doces, balas), Gorduras 
(óleos vegetais, margarina, manteiga, banha, toucinho), Bebidas (café, chá, 
refrigerante) e Miscelânea (tablete de caldos industrializados, refresco em pó, etc.) 
  O método recordatório foi concebido por BURKE et al.no final da 
década de 30 e desenvolvido por Wiehl no início dos anos 40. É um método 
amplamente usado em todo o mundo para avaliar ingestão de alimentos e 
nutrientes e baseia-se na memória de quem fornece a informação a respeito da 
alimentação consumida. É um procedimento que tem sido largamente empregado 
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em vários estudos para avaliação do consumo alimentar de grupos populacionais 
(EGASHIRA, 1998; VASCONCELOS, 1995; STUFF, 1983). 
 
 
 4. - Variáveis Estudadas 
 
 
Famílias: 
 
• Condições socioeconômicas 
• Aspectos demográficos 
• Consumo alimentar qualitativo 
 
 
Crianças menores de  5 anos: 
 
• Sexo e faixa etária 
• Assistência pré-natal 
• Condições do parto 
• Peso ao nascer 
• Aleitamento materno 
• Monitorização do crescimento e desenvolvimento  
• Imunização e administração de vitamina A 
• Diarréia e infecção respiratória aguda 
• Hospitalização e consultas 
• Acesso aos serviços de saúde  
• Estado nutricional 
• Hemoglobina 
• Retinol sérico 
• Mortalidade infantil 
 
 
Crianças e Adolescentes (5 a 17 anos) 
 
• Sexo e faixa etária 
• Estado nutricional 
 
Mulheres (10-49 anos) 
 
• Faixa etária 
• História Reprodutiva 
• Métodos anticoncepcionais 
• Prevenção de câncer de colo 
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• Hemoglobina 
 
Adultos (Homens e Mulheres):  30-69 anos 
 
• Sexo e faixa etária 
• Estado nutricional (acima de 18 anos) 
• Glicemia 
• Colesterol 
• Triglicerídeos 
• Pressão arterial 
 
 
  5. - Processamento e Análise dos Dados 
 
 
  Os dados da pesquisa foram digitados em dupla entrada e 
processados em microcomputador utilizando-se o “software”  EPI INFO, versão 
6.0 (DEAN, 1994)  sendo apresentados na forma de tabelas e gráficos. 
 
 
  6. - Considerações Éticas 
 
 
  Antes da aplicação dos questionários, os entrevistadores explicavam 
os objetivos da pesquisa, bem como a confidencialidade dos dados. 
 
  A coleta de sangue foi realizada após concordância das famílias. 
 
  Os casos diagnosticados de anemia e hipertensão receberam o 
tratamento e encaminhamento oportuno (sulfato ferroso, mebendazol e 
eventualmente, furosemida). 
 
  Todas as crianças, após coleta de sangue para dosagem de retinol 
sérico, receberam uma megadose (100.000 ou 200.000 U.I.) de vitamina A 
suficiente para prevenir possíveis carências por um período de 4 a 6 meses. 
   
  Os resultados das dosagens bioquímicas foram encaminhadas às 
famílias pesquisadas em tempo hábil. 
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5.2 – ANEXO B – FORMULÁRIOS 
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II PESQUISA ESTADUAL DE SAÚDE E NUTRIÇÃO - 1997 
INAN / IMIP / DEPTº NUTRIÇÃO - UFPE/SES - PE 

 
FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO  
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 NO DO QUESTIONÁRIO ..................................................................................... 
  
 MUNICÍPIO  ______________________________________________________                    
 
 SETOR          ........................................................................................................           
 
 SITUAÇÃO  (1 - Urbano; 2 - Rural)...................................................................... 
 
 ENDEREÇO ______________________________________________________ 
 
 ENDEREÇO ____________________________________________________________________________
 (Ponto de Referência) 
                                                                                                            TELEFONE: ______________________ 
  
 NOME DO ENTREVISTADO  ____________________________________________________________ 
 
 DATA DA ENTREVISTA        _____/_____/_____ 
 
 ENTREVISTADOR                  _________________________________________ 
 
 SUPERVISOR DE CAMPO     _________________________________________ 
 
 TOTAL DE FORMULÁRIOS _________________________________________ 
 
  



 

 



 

 

 

II PESQUISA ESTADUAL DE SAÚDE E NUTRIÇÃO – 1997 

INAN / IMIP / DEPTO NUTRIÇÃO-UFPE / SES-PE 

FORMULÁRIO 7: CONSUMO ALIMENTAR DA CRIANÇA < 5 ANOS 
(Recordatório das últimas 24 horas) 

 
NOME: ________________________ Nº QUESTIONÁRIO: __ __ Nº DE ORDEM: __ __ 

 
HORÁRIO 
REFEIÇÃO ALIMENTAÇÃO/ 

PREPARAÇÃO 
QTD/CRIANÇA 
PREPARADA 

QTD/CRIANÇA 
OFERECIDA 

QTD/CRIANÇA 
CONSUMIDA 

TAMANHO DA PORÇÃO
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