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RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho ê contribuir para o 
desenvolvimento tanto da Epidemiologia, campo de investiga~~o do 
processo sa~de-doen~a na sociedade, como do conhecimento 
epidemiológico sobre a desnutri~~o proteico-energêtico <DPE> em 
crian~as brasileiras. Procurou-se aplicar a interpreta~~o 

materialista-histórica na constru;~o de um modelo teórico 
explicativo da ocorrência endêmica da DPE. Esta anàlise teórica 
orientou a elabora;ào de um diagnóstico conjuntural e também a 
escolha de caracteristicas individuais e familiares que melhor 
expressasse o vinculo das condi~~es biológicas com as sociais. Os 
dados empiricos referem-se ás crianças menores de dois anos de uma 
amostra de 12% da popula;~o civil n~o institucionalizada da cidade 
de Botucatu-SP. Foram colhidos no periodo compreendido entre abril 
de 83 a mar~o de 84~ por um inquérito antropomêtrico-social 
executado mediante entrevistas domiciliá~es. O estado nutricional 
f6i avaliado pelo perfil do crescimento (distribui~bes centilares do 
comprimento/idade e do peso/comprimento em relaç~o ao padrào 
NCHS/USA), e pela prevalência da DPE (deficiência de peso, segundo 
Gbmez, em relaç~o ao padr~o Santo André IV>. Utilizaram-se as 
informaçdes sobre a idade da crian~a, os rendimentos familiares, a 
escolaridade da m~e e o p~so ao nascer para analisar o estado 
nutricional. O estado nutricional encontrado mostrou-se ~ompativel 

com as condiçbes de desenvolvimento locais e regionais, expressando 
um padrào mêdio de consumo alimentar e de outros bens bàsicos melhor 
do que o observado em outras regibes brasileiras. Encontrou-se risco 
de DPE a_partir dos seis meses de idade semelhante ao encontrado 
para o segundo ano de vida. Explicou-se tal achado pelo maior grau 
de exposi~ào das crian~as daquela faixa etària a conjuntura mais 
adversa do pet-iodo em foco. Rendimentos familiares infe-riores a 1,28 
salàrios-minimos "per-capita", escolaridade materna inferior ao 
primàrio (menos que .4 anos) e peso ao nascer inferior a 2.500 g 
mostraram-se associados a maiores riscos de DPE. Rendimentos 
familiares de 1,5 OLI mais salàr·ios-minimos "per-capita" e 
escolaridade superior (12 ou mais anos) mostraram-se isentos de DPE 
moderada, grau II. Peso e comprimento mostraram-se correlacionados 
diretamente com o peso ao nascer, mais fortemente para menores de 1 
ano f: p.::u-a rendimE!ntos familiat-es de 1 salàrio-minimo "per· capita" 
ou mais. Recomendou-se o esclarecimento das rela~bes do tipo de 
parto com peso ao nascer e aleitamento materno em futuras 
investiga~bes. Recomendou-se tambêm a aplica~ào de algumas das 
conclusbes para a melhoria dos servi~os de assistência á criança. 



ABSTRACT 

The objective of this work is to.contribute to the development 
cf Epidemiology, field of study of the health/illness process in 
society and to the ~pidemiclogic data on the protein-energy 
malnutrition <PE!VI) in Bt-azil. A mated.alistic and historical 
approach was applied in arder to build a theoretical model which 
could explain the endemic occurrence of PEM. All children under 2 
years of age encountered in a 12% stratfied sample of the population 
of Botucatu were studied from April 1~83 te March 1984. A cross
sectional anthropometric and social survey of the children at home 
was carried out. The nutritional status was evaluated by i) the 
grcwth profile, considering the age, height and weight, according to 
NCHS/USA standards, and ii) prevalence of PEM according to G6mez's 
criteria and Santo Andr~ IV standards. The nutritional status was 
correlated with the child's age, family income, the mother's 
schooling and birthweight. The overall children"s nutritional status 
was compatible with the present local and regional conditions of 
development and was considered to be satisfactory when compared to 
other brazilian areas. The prevalence of PEM from the 6th month was 
higher than that of the first six months and remained unchanged up 
to the 23rd month. This early rise in prevalence of PEM was 
attributed to a particular and transitory situation which was 
related to a socio-econo~ic crisis in the country. The investigation 
showed some risk factors for PEM such as family income below 1.28 
minimum wageJ mother with less than 4 years of shooling, birthweight 
below 2.500 g. It was showed a positive relationship between the 
present weight and height with the birthweight. This relationship 
was even stronger for the.under one year old children and to those 
belonging to families ~tJith the income of one minimum wage "per 
capitc\ 11

• Il.: is suggesl.:ed that t-elationship among the variables "kind 
of delivery, birthweight value and breastfeeding duration'' should 
deserve further studies. PEM was not detected among families with 
income hioher than 1.5 minimum wage "per capita" and mother with 
university degree.The investigation opened new avenues for further 
studies and sugests some practical issues to be considered in the 
planning of child health care services. 



MOTIVAÇCJES 

O conhecimento mais recente produzido em Botucatu sobre estado 

nutricional de menores de um ano era da dêcada de 70 e referia-se a 

crian~as atendidas no Hospital das Clinicas (85) e no Centro de 

Sat'.!de-Esr.::ol c1. (T3). Ambos os estudos se ocuparam tambêm do 

aleitamento materno; o primeir·o, determinando a frequência de uso 

por idade, havendo identificado uma idade mediana de desmame entre 1 

e 2 meses (85); o segundo, relacionando o uso do leite materno com 

algumas c<:wacteristicas sociais e com o e-stado nutricional (73). O 

estudo de OLIVEIRA (73) identificou associa~bes do estado 

nutf· i c i onal e do aleitamento materno entre si e destes com a 

procedência geogràfico-social, com o consumo de prê-natal e 

suplementos alimentares, e com a morbidade. Restaram, porem, 

restriç~es à generalizaçào dos achados, dado o caràter seletivo da 

um serviço e indagaçbes sobre qual seria o 

comportamento dos aspectos abordados na popula~ào infantil de 

Botucatu como um todo? 

Do estudo de MONTEIRO (63) sobre o estado nutricional de 

crianças pobres de 2 a 6 anos, restou a necessidade de investiga~bes 

sobre a epidemiologia da desnutriç~o proteico-energêtica <DPE) 

abaixo de dois anos. Isto porque no periodo etàrio abordado pelo 

autor, enquanto as deficiências de peso e de reserva adiposa se 

acentuaram com o passar da idade, as deficiências de altura e de 

secçào muscular permaneceram as mesmas existentes jà aos dois anos. 

Este achado estimulava, portanto, procurar nos dois primeiros anos 

as circunstancias biológico-sociais em que se dava o prejuizo do 
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estada nutricional~ particularmente da sintese ~e proteinas~ 

" .•. retar·dando a c r esc i mf?nto em altura e a e>: pans~o do teci do 

muscular·" (63). 

As questbes suscitadas pelas observaçbes de OLIVEIRA (73) e de 

MONTEIRO (63) foram as motiva~bes iniciais da presente pesquisa. 

A carência de informa~bes primàrias sobre saúde em geral, 

representativas do universo social e n~o somente das clientelas dos 

servi~os de saOde de Botucatu tornara-se um desafia que a pesquisa 

universitària cogitava enfrentar; a programaiào dos serviços de 

saúde e a elabora~ào de politicas sociais municipais mt1ito se 

beneficiariam destas informa~bes. A disposi~ào do Departamento de 

Medicina Legal e Medicirra em Saúde Pública da Faculdade de Medicina 

de Botucatu-UNESP <DSP/FMB) em enfrentar este desafio veio nào só 

vi a.bi 1 i zar a presente pesquisa, mas tambêm dar-lhe a configura~ào 

·final. 

A partir de meados da dêcada de 70 dais eventos de grande 

significado para a investigaçào epidemiológica ocorreram no pais: um 

de abrangência nacional~ p~trocinado pelo IBGE~ que produziu, dentre 

tantas, informa~bes valiosissimas sobre estado nutricional materno-

infantil (88, 47); outro de abrangência municipal~ projetado por 

CARVALHEIRO <23) que produziu , sobretudo, um modelo de colheita 

sistemàtica de informa~bes a nivel domiciliar. Este sistema montada 

em Ribeirào Preto-SP, cujo "know-how" foi devidamente descrito e 

discutido pelos seus responsàveis (23, 24), alêm de ter sido aberto 

ao conhecimento "ín loco" de sua operacionalidade, tor·nou-se a 

alternativa metodológica segura para realiza~ào de diagnósticos de 

Sd.l.lde a. partir de dados populacionais primàriüs~ colhido•:; 
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diretamente nos domicílios (8). 

Em 1982, a F I NEP apn.1vou um amp 1 o projeto p.:1r.a "anàl i se ·das 

condi~bes de saúde e de vida da popula~~o urbana de Botucatu-SP'', a 

ser executado pelo DSP/FMB mediante a a~lica~~o da técnica de 

entrevistas domiciliares por leigos, em uma amostra representativa 

do universo urbano segundo a têcnica de CARVALHEIRO (23, 24). 

I nômerrJs SLlb-·proj etos i nteg_r-avam o estucJo, cada um deles abordando 

um aspecto da saúde. A presente pesquisa foi um destes sub-projetos. 

Por- último, dados empir-icos jà colhidos e computados, os 

tr-abalhos de BREILH e outr-os autores C18, 19, 20) vieram, atr-avês da 

pr-oposta de um novo enfoque do mêtodo epidemiolOgico, reafir-mar- o 

car-àter- histOr-ico das condi~bes de saúde das sociedades e distinguir 

o objeto e o referencial teórico da Epidemiologia daqueles prOprios 

da clinica .. Esta nova vis~o proclamava o binómio sa~de-doen~a como 

processo org~nico, n~o só no individuo, mas na sociedade, resultado 

do modo como ela se encontra organizada para a produ~~o e consumo 

dos bens necessàrios .. 
ct subsistência e reproduç~o. Tor·nava-se 

imperativa assim a construi~O de um quadro teOr-ice de determina~~o 

do estado nutr-icional, tendo em vista estabelecer as concatena~bes 

existentes entre os processos sociais e suas expr-essbes biológico-

individuais. Impunha-s<-? a SLipet-a.çao do "agnosticismo" e da 

"biologiza~~o do social" n<:i estabelecimento da objeto de estuda e na 

anàlise da mesmo ( 18) ; era precisa reconhecer- a hierarquia dos 

elementos componentes da determina~ào do processo de desnutriçào. 

Et-a essencial~ enfim, eleger uma teoria social que explicasse a 

realidade material (biológico-social) como um todo organizado e 

indissolúvel, que fosse capaz nào sO de ajudar- na investigaç~o, mas 

tambêm de propor soluçbes aos problemas identificados. A teoria 
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eleita foi o materialismo-histórico. Procurou-se incorporar esta 

vis~o na configuraç~o final do trabalho. 
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OBJETIVOS 

OB ... :Jr ET- I VD GERAl_ 

Estudar a epidemiologia da DPE a partir de duas abordagens: a 

teàrica., pela qu.:ll se procurarà chegar á visào integral dos 

dt::·termi nantes da ocorrência endêmica da DPE na sociedade 

capital i st.c:1; e a empirica., pela qual se descreverà a ocorrência da 

DPE entre menores de dois anos na realidade concreta de Botucatu-SP 

(1983/84). 

OBJETIVOS ESPEC~FICDS 

1. TEôRICO a) Construir modelo teórico explicativo da 

ocorrência endêmica da DPE ' a pcu-tir da anàlise materialista-

histórica. 

b) Procurar identificar, no modelo teórico, 

relaçbes essenciais entre a organiza~~o social e a DPE. 

c> Argumentar contra a usual utilizaç:ào do 

desmame precoce e da falta de instru~~o da màe como responsàveis 

pela ocorrência endêmica da DPE, procurando-se delimitar o 

significado do aleitamento materno e da escolaridade da màe para 

esta questào. 

2. EMPIRICO -- a) Caracterizar a conjuntw-a politico-económica 

referente ao periodo em que foi realizado o presente inquérito 

antropomêtricci-social. 

b) Construir o PERFIL DE CRESCIMENTO dos 

menores de dois anos da cidade de Botucatu-SP, em funçào da idade, 



rendimentos familiares, escolaridade da m~e e peso ao nascer. 

c) Calcular a PREVALENCIA DA DPE entre os 

menores de dois anos da cidade de Botucatu-SP, em fun~~o da idade, 

rendimentos familiares, escolaridade da m~e e peso ao nascer. 

d) Verificar a existência de correla~bes entre 

peso ao nascer e peso e .comprimento atuais, 

dos rendimentos familiares. 

em fun~~o da idade e 

SINTESE Interpretar os resultados encontrados à luz dos 

dados conjunturais e do referencial teórico, 

CONCLUSGES e RECOMENDAÇôES. 
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CONCEITUAÇ~O PRELIMINAR 

CONCEITO DE EPIDEMIOLOGIA 

Cabendo à Ciência Epidemiológica o estudo da determina~ào e 

descriçào da ocorrência do processo saúde-doen~a nas coletividades~ 

seu objeto, ou unidade bàsica de observa~ào, sào os fenómenos 

sociais que terminam num processo especifico e particular de saúde-

doen~a; deste prisma~ as evidências individuais nada mais sào do que 

expressões parciais destes processos, aos quais estào subordinadas 

(18, 19). Em decorrência, a investiga~~o epidemiológica nào pode se 

restringir a (nem se confundir com ) o cómputo e anàlise de dados 

individuais de natureza biológica, o que ê escopo dos estudos 

clinicos= ela se realiza mediante o res~ate e a descri~ào da conexào 

das manifesta~bes biolbgico-individuais com a organiza~ào social. 

Compete pois á investiga~~o epidemiolbgica interpretar o processo 

saúde-doen~a como fruto histórico do processo complexo de reprodu~ào 

social de uma dada forma~ào social. Sob este modo de ver as 

manifestações biológico-individuais de saúde e de doen~a encontram-

se subordinadas, predominantemente, à dimensào econOmica e politica 

desta mesma forma~ào social. 

A Epidemiologia lida, portanto, com niveis de maior 

integralidade do que o biolbgico, 

sistematicamente ao estudo (19): 

devendo por isso recorrer 

a) dos processos estruturais da sociedade, que sào a base do 

desenvolvimento e responsàveis pelas condi~bes individuais de vida e 

saóde; 

b) dos perfis de reprodu~ào social das diferentes forma~bes 
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sOciais e de suas classes componentes~ procLtrando identificar 

valores e contravalores; entenda-se por valores todas as situa~bes 

vividas por uma dada fcrma~ào social, ou classe social, que sejam 

promotoras da saúde de seus componentes; e por contra-valores~ 

caracteristicas ·prejudiciais á saúde, potencialmente geradoras de 

doen~:as ( 18) ; 

c) dos fenOmenos biológicos em sua compreens~o integral. 

A maioria dos estudos existentes e disponíveis apro~·: i marn-se 

apenas desta perspectiva~ presos ainda á considera~ào na anàlise 

apenas do sensível imediato. t·.Jào conseguem~ por isso~ dar 

consequéncia ás suas recomendaçbes. portanto~ 

consi der· ar .. os processos estruturais e os perfis de reproducào 

social em estudos sobre a epidemiologia da DPE, 

no conhecimento de sua ocorrência. 

CONCEITO DE DESNUTRIÇAO 

para que se avance 

Apesar de reconhecida como a deficiência nutricional mais 

prevalente e ··de maior repercussào na humanidade, nào hà consenso 

acerca de sua defini~ào~ nem mesmo de sua nomenclatura. A semelhan~a 

de MONTEIRO ~ BENiCIO (66) vamos utilizar a defini~ào da OMS que 

considera a DPE como sendo um "espectro de condi~bes patológicas que 

provém da falta simultànea~ em vàrias proporçbes, de proteinas e 

calorias~ ocorrendo mais frequentemente em pr~-escolares e comumente 

a!:;soci ada a i nfecçbes". E importante frisar que onde existe a DPE 

entre pré-escolares com elevada prevalência, todos os componentes 

da classe social á qual pertencem os desnutridos estào sujeitos a 

manifestà-la. Porém sào particularmente vulneràveis á escassa 
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inqestào de alimentos: as gestantes~ as nutrizes e os menores de um 

ano, alêm dos prê-escolares (1- 5 anos) jà destacados (88). 

Cl in i c: amem te~ a DPE manifesta-se por: lesé!es cutâneas~ 

altera~bes de unhas e cabelos~ redu~ào do tecido sub-cutaneo, 

hipotrofia muscular~ deficiência de peso~ de comprimento e de 

outras medidas do crescimento. Pode ocorrer, tambêm, retardo no 

desenvolvimento neuro-psico-motor deambulac;ào, fala~ etc. ) ~ 

ir-ritabilidade e inapetência. As diarréias e infec;ões sào 

frequentes. Observam-se também altera~oes bioquímicas detectàveis 

J.aboratorialmente, tais como~ hipoproteinemia~ anemia, desequilíbrio 

hidro-eletrolitico, para citar apenas algumas~ de modo genérico. No 

extremo~pode ocorrer marasmo (caquexia nutricional)~ Kwashiorkor, 

inani~ào, hipotonia e óbito. 

MEDIDAS CORPORAIS 

O estabelecimento do estado nutricional infantil comporta 

procedimentos distintos, na dependência da abrangência a que se 

destina. Ao nivel individual depende da combinac;ào da avalia~ào 

clinica com a antropomêtrico- laboratorial~ esta como auxiliar 

da.quel a. O acompanhamento dos individues com observac;bes sucessivas 

diminui muito a possibilidade de falsos diagnósticos (100). Ao nivel 

coletivo~ a antropometria ê a alternativa de elei~ào~ pela 

simplicidade das técnicas e a facilidade que oferece para ser 

aplicada em larga escala. 

A antropometria vem sendo empregada hà muitos anos para o 

diagnOstico do estado nutricional de coletividades, especialmente em 

menores de cinco anos (11, 47, 49, 63, 90). A interpreta~ào dos 

achados vai se fazendo cada vez com melhor propriedade. Tn?s sào os 
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indicadores nutricionais bàsicos para se identificar a presen~a de 

DPE em pré-escolares: peso para a idade, peso para a altura e altura 

para a idade ( 4 7) • Conta-se hoje com um padrào de referência 

nacional para peso e altura por idade (57) e com um p~drào norte-

americano destes três indicadores, apresentados de forma a permitir 

as mais variadas utiliza~bes (39, 72). 

O peso para a idade, embora largamente utilizado e bastante 

sensivel para detectar mudan~as da massa corpórea, ê pouco 

especifico para identifica~ào da DPE a partir de uma única 

observaç:ào (47, 90). Além disso, nào diferencia perdas atuais de 

passê'lda.s, nem perdas agudas de crbnicas, nào sendo capaz de 

idt~ntificar, t. amp ou c. o, o tecido acometido. porem. na 

deteq:ào pr-ecoce tanto do sofrimento, como da recuper-a'õ:àO 

nutricional quando tomado mais de uma vez, em idades diferentes de 

um mesmo individuo sendo de valor inestimàvel no 

acompanhamento individual. 

f.:i altura <ou comprimento) para idade ê um indicador da 

história nutricional do individuo (63, 104). Se inadequado, indica 

sofrimento nutricional pass~do e/ou permanente. Comprimento corpóreo 

inferior ao padrào reflete, portanto, " ••• <::arência alimentar- e/ou 

morbidade no passado, tenha sido superada (desnutriçào pregressa), 

OL! nào (desnutt-i~ào crónica e con~ente)" (90). 

O peso para altura (comprimento> ê um indicador do estado-

nutricional atual, sendo impróprio para a identifica'õ:ào da DPE 

pregressa e crónica. Tem a vantagem de controlar a influência do 

comprimento sobre o peso (47, 49, 90), além de dispensar o 

conhecimento da idade. E indicado, pr i mm-di al mente, para estudos 

transversais, juntamente com o comprimento (63, 104). 
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A combina~~o dos tres indicadores~ no entanto, permite umF.t 

avalia~~o mais segura do estado nutricional individual~ permitindo a 

identifica~~o da DPE atual <recente ou crOnica) e da DPE no passado 

(nanismo nLrtr·icional) (90). 

Além destes três indicadores recomendados e utilizados 

universalmente para o estabelecimento do estado nutricional~ hà 

outl'"os, pouco utilizados ainda, porém~ dotados de interessante 

capacidade elucidativa do processo de crescimento. E o caso das 

àreas de secç~o do braço, obtidas a partir das medidas do perimetro 

braqui .:;..1 e da prega cutànea triciptal. Correspondem, com grande 

aproximai~o, ás àreas de sec~~o da massa a~iposa e da massa mu~c~lar 

50). Apresentam algumas dificuldades: dF-pendem de 

capacitai~O de antropometristas, dadas as grandes 

oossibilidades de varia~~o que oferecem; d prega cut~nea ê medida 

com aparelho especifico e de elevado preço; n~o se conta com padr~o 

de referência satisfatório ainda (34~ 49). 

DIAGNOSTICO ANTROPOMETRICO•NUTRICIDNAL 

Os dados antropcmétricos ganham importência para estudos 

epidemiológicos na medida em que sejam estabelecidos critérios de 

uso e de anà~ise dos mesmos par~ o diagnóstico nutricional coletivo. 

Isto permite identificar nas coletividades, particularmente nos 

8Stratos mais vulneràveis, o grau e o tipo de consequências das 

privaçbes alimentares. Permite ainda identificar situa~bes de risco, 

ou de maior prevalência DPE. 

O critério que mais tem sido utilizado em estudos de 

prevalência é o de Gómez <36, 66, 92, 98), porém n~o é o unico. Este 



critério serve para graduar a DPE em três niveis~ mediante a 

compara~ào do peso individual com a média de peso de um padr~o de 

referéncia para o mesmo sexo e idade Os niveis sào: DPE de 19 

grau = peso igual ou menor que 90% da media; DPE de 29 grau = peso 

igual ou menor que 75%; e DPE de 39 grau = peso igual ou menor que 

60%. Este crit~rio, embora criado para classificar a desnutri~~o jà 

diagnosticada (55), tem sido usado largamente em estudos 

epidemiológicos pela sua simplicidade e pela correspondência que 

existe entre a prevalência das deficiências de peso de 29 e 39 graus 

e a ocorrência real de desnutri~~o. Isto porque o critério de GOmez, 

criado que foi para graduar a DPE jà diagnosticada, apresenta baixa 

especificidade para identificar a DPE de 19 grau, ocorrendo 20% de 

crian~as eutróficas nesta faixa de deficiência ponderai (64). 

Utilizam-se padrbes de referência como o de Santo Andrê, o do NCHS, 

o de Cuba e o do México, como cita MARCONDES (56>, o_que permite a 

compara~~o dos diferentes estudos entre si. Todos esses padrbes de 

referência partem do crescimento fisico esperado sob condi~bes 

sociais e econOmicas Otimas. MARTORELL et alii (58) enfatizam ~ue a 

diferen~a de crescimento ~isico entre classes sociais e paises ê 

essencialmente ambiental, raz~o pela qual recomendam o uso de 

padrbes de palses desenvolvidos. 

Mais recentemente os estudos dedicam-se também á constru~ào do 

perfil de crescimento dos diferentes grupos etàrios e sociais. Este 

perfil nada mais ê do que a distribuiçào dos individues em estudo em 

compara~~o com a distribui~ào centilar da popula~ào de referência~ 

em relaçào às medidas corpóreas. Neste caso o padrào NCHS ê o que 

tem sido mais largamente usado, por recomenda~ào da OMS (77>. Porêm 
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nada impede que se usem padrbes nacionais~ como se faz aqui no 

Estado de S~o Paulo na rede de postos de assistência da Secretaria 

de Saóde (55~ 57). O perfil do grupo em funiào das medidas~ revela a 

existência~ ou nào. de diferenças em rela~~o ao crescimento 

esperado~ de desvios á direita ou esquerda. Pode-se estimar o risco 

da DPE a partir do perfil de crescimento, tomando-se, p.ex., 

frequência relativa de individues situados abaixo do percentil 10, 

ou do percentil 3; ou pode-se estimar o risco de sobrepeso e 

obesidade~ 

percentil 

perfil do 

pela frequéncia relativa de individuas situados acima do 

89. De acordo com WATERLOW (104), deve-se utilizar o 

.crescimento em estudos · transversais, para o 

estabelecimento inicial do estado nutricional. 
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IMPDRTANCIA DA DPE 

A desnutri~~o, express~o biológica da fome, ê um dos maiores 

problemas sociais da atualidade~ tambem considerado problema de 

saGde pôblica. Como se verà na evolu~~o desta anàlise, a solui~O do 

problema da fome <e em consequência, dos transtornos de saôde que a 

ela correspondem) envolve altera~bes na essência da estrutura 

económica da sociedade, capazes de promover a produ~~o destinada ao 

atendimento das necessidades reais de toda a coletividade e de 

garantir o consumo a todos, sem nenhuma excess~o.Como se pode 

perceber, a solu~~o do problema da fome pertence portanto. aos 

niveis superiores da decis~o politica, aos quais se subordina tambem 

a instência assistencial. A Saóde Pública, entendida como um setor 

organizado do trabalho assistencial, n~o tem competência para 

resolver o problema da fome, mas apenas para o atendimento dos 

problemas de saôde dela decorrentes. Entendida como um setor de 

Governo, ai sim, pode contribuir para a erradica~ao da fome, 

mediante uma politica econ~mico-social justa. Redu~~o do desemprego, 

participa~~o maior dos trabalhadores na divis~o dos frutos da 

alimentos com qualidade e pre~os controlados, ao lado de 

uma assistência à saúde competente, responsàvel e universal: essas 

seriam algumas medidas capazes de reduzir a ocorrência de DPE. 

Em 1960 a OMS lan~ava a campanha mundial contra a fome, 

flagelo que afetava naquela êpoca 50% da popula~~o mundial. Vinte e 

nove anos se passaram e as crises econOmicas geradas pela produi~O 

capitalista sucedem-se, periodicamente, criando problemas sociais e 

políticos, agravando mais ainda aquele quadro de priva;~o alimentar 
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e degrada~~o do estado nutricional. Isto evidencia que a fome n~o 

ser à erradicada apenas com campanhas educativas e programas 

assistenciais~ com cartas de intençbes. Serà preciso mais que isso. 
i 

Uma estimativa do Banco Mundial para 1976 anunciava a 

existência de 360 a 500 milhbes de individues submetidos á fome no 

mt.tndo "subdesenvolvido", onde a desnutrii~O infantil atingia cifras 

de.> 70/. (94). 

PREVAL~NCIA - Estudos sobre a prevalência da desnutriç~o neste 

mesmo periodo (década de 70) revelam que 31/. dos menores de 5 anos 

de 46 paises da América Latina, Africa e Asia <66) encontravam-se 

acometidos pela forma moderada e grave da DPE.; revelam também que a 

prevalência da DPE em menores de 5 anos variava de 40 a 82/.; sendo 

de 11 a 53/. a prevalência correspondente ás formas moderada e grave 

em 20 paises do Caribe e América Latina (66>; revelam ainda que, no 

Brasil, nesta mesma década de 70, a DPE atingia de 37 a 71/. dos prê-

escolares, variaç~o esta observada na distribuiç~o regional <NE e 

ESP> e por local de mo~adia urbano e rural (74): 

PREVAL~NCIA DA DPE EM PRE-ESCOLARES SEGUNDO PROCEDENCIA E O GRAU DE 
DEFICIENCIA DE PESO <GOMEZ>. BRASIL, 1974-75. 

REGI AO FORMAS .DE DPE , 

D I D II TOTAL 

EST.SAO PAULO - URBANO 32,1 5,3 37,4 
RURAL 41 '4 7,6 49,0 

NORDESTE URBANO 44,7 16,6 61 '3 
RURAL 48,9 21,9 70,8 

FONTE: SEPLAN/IBGE, 1982, IN (74). 

Estudos mencionados por SILVA (93) sobre DPE entre menores de 

cinco anos realizados em 1975, em duas àreas economicamente 
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atrasadas do pais, revelam elevados valores de prevalência média de 

DPE, 70% no Vale do Jequitinhonha e 47% no Vale do Ribeira . 

Publicai~O recente sobre DPE em menores de 5 anos no Municipio 

de Sào Paulo em 1984-85 revela uma prevalência de 25,6%, sendo que 

abaixo dos dois anos ela ê de 21,1%, com 3,1% de forma moderada 

(68) • Embora a prevalência da DPE abaixo dos 5 anos em Sào Paulo 

fosse de 31,5% anteriormente, ela nào era considerada problema 

coletivo, pela baixa ocorrência das formas moderada e grave e pelos 

elevados valores observados em capitais nordestina~, superiores a 

45% ( 12) • 

DISTRIBUIÇAO ETARIA - A DPE n~a atinge com igual intensidade 

todas as idades. Sào os cinco primeiros anos de vida que assistem à 

su.; .. i nstal aç;:ào, ora gradativa, ora abrupta, bem como ao surgimento 

de suas principais sequelas. Por ser um periodo da vida humana que 

inclui crescimento veloz, acentuada . solicita~~o· do sistema 

imunologico, aquisii~o e desenvolvimento de fun~bes neuromotoras, 

inclui também elevadas necessidades nutricionais, mostrando-se assim 

muito sensivel à insuflciência alimentar. Quando esta se verifica,· 
. 

determina alteraibes metabólicas que vào desde con~umó de reservas 

corpóreas até à suspensào das si~teses. Um sofrimento agudo ou 

transitório repercute sobre as reservas, consumindo-as, reduzindo ou 

mantendo estacionado o peso; um sofrimento demorado repercute sobre 

as sinteses, especialmente a proteica. reduzindo também o 

crescimento em altura (47). Entre crianias nordestinas observou-se 

maior prevalência de DPE na faixà etària de dois anos, segundo cita 

t10NTEIRO ( 63) • Na cidade de Sào Paulo as idades anteriores 

apresentavam prevalências crescentes , destacando-se a observada no 
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segundo ano (11). E possivel que o prejuizo em altura encontrado na 

DPE em nosso meio seja adquirido nos primeiros dois anos de vida, a 

partir do sexto mês, quando as exigências nutricionais tornam 

obrigatbrias a alimenta~~o sblida, complementar à làctea. SILVA (93) 

relata inquérito realizado em 1963 em seis estados nordestinos~ 

cujos resultados mostram desacelera~~o progressiva do crescimento em 

rela~~o a padr~o norte-americano, dos 6 aos 24 meses; a partir dos 2 

anos a velocidade de crescimento era igual à padrào, porém o retardo 

instalado permanecia; na idade escolar, o peso e a altura 

apresentavam-se com atraso de 2-3 anos. MONTEIRO (63) observou em 

crian~as de baixa renda do Estado de S~o Paulo que aos dois anos jà 

existe uma deficiência de altura que permanece praticamente 

inalterada nas idades subsequentes, sendo que nestas se acentua a 

deficiência em peso, às custas, predominantemente, de ausência de 

expans~o da massa gordurosa. 

E importante frisar que os estudos tratam sempre de 

prevalências globais, ou seja, da relai~O entre o nõmero de 

desnutridos com o total de crian~as na faixa etària considerada. As 

cifras globais escondem a real gravidade do problema, n~o 

e~pressando as difereniaS de risco que existem, p.ex., entre as 

faixas etàrias,, nem tampouco expressam as difereniaS entre as 

classes e fra~ões de classes sociais, sendo este o fato merecedor de 

destaque. Sabe-se que a DPE decorre da priva~~o alimentar. Numa 

sociedade fundada na existência de desigualdades sociais, uma parte 

dos individues de uma categoria biológica (menores de cinco anos, 

p.ex.) consome alimentaiào suficiente para o atendimento das 

necessidades nutricionais, excluindo-se assim do grupo de risco de 

DPE. No entanto, estes individues entram no càlculo das prevalências 
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globais, como se fossem expostos ao risco de DPE~ o que redunda em 

subestimativas da prevalência de DPE. Isto vale para as diferentes 

idades e diferentes contextos históricos (20). 

MORTALIDADE - A evidência do sinergismo entre DPE e infecç~o 

se estampa nos dados da Investigaç~o Interamericana de Mortalidade 

na inf~ncia (82): de 50 a 60% dos Obitos de menores de cinco anos 

ocorridos em Sào Paulo, Ribeirào Preto e Recife tiveram a 

desnutriçào como causa associada; as principais causas de Obitos 

foram as doenças i·nfecciosas, destacadamente as diarréias, o sarampo 

e a Broncopneumonia. 

Pu.blicaçào recente sobre mortalidade infantil no Estado de Sào 

Paulo em 1983 <87) mostra que os Obitos infantis tardios (pàs-

neonatal) tiveram como causas principais: a diarréias, a septicemia, 

a desnutriç~o, a broncopneumonia e a desidrataçào. Estabeleceu-se a 

complexa relaçâo entre essas cinco causas, sendo ,as infecçbes 

intestinais e a desnutriçào as causas bàsicas. ~)s pr- i nci pais 

associat;.bes encontradas foram das infecçbes intestinais com 

desidrataçào e da desnutriçào com as infecçbes intestinais. SAAD 

(87} estabeleceu o seguinte esquema para expressar as relaçbes 

dessas cinco causas (a seta indica o sentido da causa bàsica para a 

causa associada): 

~D~SIDRATAÇAO~ 

DESNUTR I ÇP!O I NF. INTESTINAIS -----=1> SEPTICEMIA 

~ BRDNCOPNEUt1DNJA/ 
E PNEUt·10N I A 
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MODELO 

DA 

TEE'JRICO EXF"L I CATIVO 

DESNUTRIÇAO 

INTRDDUÇAD 

A busca de conexbes empiricas entre a sa~de infantil e a 

organizaçào social tem merecido a atençào de in~meros pesquisadores. 

Todos, de uma forma ou de outra, têm procurado realçar o impacto das 

desigualdades económico-sociais existentes entre paises, regibes, ou 

grupos sociais sobre a sa~de infantil 

A Investigaçào Interamericana de Mortalidade na Inf~ncia (82) 

revelou grandes diferenças entre os riscps de morte nos diferentes 

paises americanos. Enquanto nos EUA e Canadà o C.M.I. era de 18 

óbitos por mil, na Bolivia era de 73, e no Brasi 1 (Reei f e) era de 

9l. Em BREILH et alii <20) hà informaçbes de que as doenças 

infecciosas e parasitàrias respondiam por 7 vezes mais óbitos 

infantis na Amêrica Latina, em comparaçào com a Amêrica do Norte. O 

que há de implicito nestas comparaçbes sào diferentes graus de 

desenvolvimento da economia capitalista: paises desenvolvidos ao 

lado de paises sub-desenvolvidos (20). 

PHARQAH e MORRIS (78) apresentaram a tendência secular da 

mortalidade infantil tardia em Inglaterra e Gales, segundo classes 

sociais. Evidenciaram consideràvel diferença no risco de morrer 

abaixo de um ano entre as classes sociais, diferença inalterada ao 

longo de 45 anos. 

mundo capitalista, 

mesmo tendo a mortalidade mêdia decrescido. No 

alêm das diferenças entre paises, entre regibes, 

entre o urbano e o rural, hà class~s sociais em diferentes condiçbes 

de el·:istência. 

Em EVELETH & TANNER (33) vamos encontrar a compara~ào do 
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crescimento fisico entre paises e classes sociais e constatar que a 

altura mêdia dos individuas ê menor nos paises de desenvolvimento 

atrasado e de economia dependente, bem como nas classes sociais 

Na Inglaterra observava-se, aos sete anos, uma diferen~a de 

3 em entre pobres e ricos; na América do Sul e Asia, aos cinco anos~ 

observava-se uma diferen~a de 8 a 10 em entre as citadas classes 

(33) • Trata-se, portanto, de individuas normais de um lado, nos 

quais o potencial genético de crescimento estaria sendo plenamente 

realizado e de outro, individuas submetidos à sub-alimentai~O e 

outras expolia~bes decorrentes do sub-desenvolvimento económico e da 

condiiào de classe explorada (58). 

No Brasi 1, em meados dos anos 70, MONTEIRO C62> no Vale do 

Ribeira-SP e MIRANDA e cols. <in 93) no Vale do Jequitinhonha-MG 

estlJdaram a ocorrência de DPE emi fun~ào, respectivamente, da posi~ào 

da familia nas relaibes de produiào e da procedência regional-

económica da crian~a. MONTEIRO demonstra o caràter decisivo da 

posse da terra na determinaiàO do risco de desnutriiào abaixo dos 

cinco anos do seguinte modo: viu que a prevalência da desnutri~ào 

dobrava com a passagem do menor tamanho familiar para o mais 

numeroso; e reduzia-se metade com a passagem da escolaridade 

materna, do analfabetismo para o primàrio completo. Estas dLtas 

características sociais eram comumente usadas para explicar a 

ocorrência da DPE com base em constataçbes semelhantes á de 

MONTEIRO. Porem ao considerà-las, num momento seguinte , tendo sob 

controle a condi~ào das familias quanto à posse da terra, MONTEIRO 

(62) evidênciou a secundariedade destas caracteristicas para a DPE . 

A condiiào de classe proprietària neutralizou o suposto papel de 

ambas, impondo-se como o principal determinante do risco de DPE. 
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SILVA. (93) ~ em sua valiosa contt- i bui ç;:ào par- a o quadr-o 

explicativo da DPE~ par-ticular-mente par-a a realidade br-asileir-a 

contempor-étnea, comenta sobr-e a "seletividade com que a desnutr-iç;:ào, 

enquanto pr-oblema de saóde coletiva, atinge deter-minadas camadas 

populacionais, identificadas nas investigaç;:bes com estratos sociais 

de ba1xa r-enda ou com aqueles rurais expr-opr-iados dos meios de 

pr-oduc;ào. " Consider-a que a influência das r-elaç;:bes de pr-oduç;:ào 

sobr-e a desnutriç;:ào - ou, o papel das classes sociais na 

epidemiologia da DPE - pode ser deduzida a partir dos r-esultados 

imediatos do desenvolvimento capitalista no Br-asil~ ou seja, pela 

"c:lpropr- i ar.;:ào do produto indicada pela evól uç;:ào da di str i buú;ào da 

renda pessoal". 

dc:,dos empíricos 

A autora~ pela anàlise, estabelece a conexào dos 

(desnutrir.;:ào em migrantes) com a estrutura 

económico-social brasileira pbs-64, 

agrària. 

particularmente com a estrutura 

.VIEIRA DA SILVA, ( 94) ' ao discutir a produç;:ào social da fome 

afirma que a ''ausência de discussào acerca dos fatores histbricos e 

soci<:üs envolvidos na gênese da desnutriç:ào" e deliberada e visa à 

manutenç:ào da ordem social. No entanto, "e~dstem hoje evidências de 

que, na natureza~ os eventos relacionados com a gênese da 

desnutri~ào nào ocorrem ao acaso, sendo desigualmente distribuídos, 

com probabilidade de ocorrência diferenciadas, historicamente 

determinados e dependentes da inserç:ào dos individuas no processo 

produtivo'' (94). Discute, a seguir, modo de produç:ào capitalista, 

classes sociais que o cornpbem, fome e de:'inutriç:ào e conclui: "as 

condiç:be~ para o surgimento da fome e da desnutriç;:ào sào criadas no 

processo de acumulaç:ào do capital atingindo segmentos da classe 

soei al produtora de r-iquezas, a classe operàr-ia, cujo tr-abalho ê 
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objeto de explora~ào por parte das classes detentoras dos meios de 

pr·odu~ào" (94). 

BREILH et alii <20) consideram que as condi~bes de saúde das 

crian~;as, particularmente das menores de 1 ano~ s~o determinadas 

pela classe social a que pertencem seus pais, pois ela condiciona as 

formas de consumo de toda espêcie. Baseiam-se na conceitua~~o de 

LENIN (53) sobre classe social e comentam a dificuldade em se 

reproduzir esta categoria na investiga~ào. Constroem "conglomer-ados 

sociais" a partir de ttpos de ocupac.;:ào e educac.;:ào; fazem zoneamento 

da àrea urbana em fun~~o da presença dos conglomerados e conseguem 

um grau razoàvel de discrimina~~o de risco de Obito infantil com 

essas categorias sOcio-geogràficas <20). 

BARROS (6, 7) ' propbe critérios para operacionalizar classes 

sociais a partir de indicadores da propriedade dos meios de produ~ào 

e da categoria ocupacional~ complementando-os com os rendimentos e 

tamanho da propriedade quando necessàrio. Estes critérios foram 

aplicados por BARBIERI (5) no estudo de aspectos do periodo peri~ 

natal. O autor analisou o comportamento das duas classes principais~ 

a burguesia e o proletariado, em termos de perfil reprodutivo. 

Dentre as in~meras relac.;:bes estudadas vale destacar as da classe 

social com a renda~ a escolaridade da màe e o peso ao nascer. 

Noventa e nove por cento da burguesia tem renda superior a cinco 

salàrios minimos e 59% do proletariado tem renda familiar atê três 

salàrios minimos. Oitenta e um por cento das màes da burguesia tem 

mais de oito anos de escolaridade, enquanto 30% das proletàrias s~o 

analfabetas, ou tem menos de quatro anos; apenas 9/. destas tem mais 

de oito anos de escolaridade. A diferen~a de media de peso ao nascer 

entre a burguesia empresarial e o sub-proletariado ê de 365 g. 



Oitenta e oito por cento dos filhos da burguesia nascem com peso 

maior que 3.000 g e 3/., com peso menor que 2.500 q • 
- ' entre o 

prol~tariado estas porcentagens s~o, respectivamente, 64 e 8%. 

Outras publica~bes mais recentes analisam o processo sa~de-

particularmente o estado nutricional infantil, em funi~O de 

categorias sociais identificadoras da condi~~o de classe e da 

posi~~o ocupada pelos diferentes segmentos sociais na produ~~o dos 

bens materiais e das riquezas. MONTEIRO (68) utiliza-se da renda 

familiar e da escolaridade materna para fazê-lo e VICTORA & VAUGHAN 

(103), do grau de desenvolvimento da produ~ào agricola. 

Esta breve resenha da literatura contempor~nea revela que a 

busca da conex~o dos dados empiricos com a organiza~~o social~ 

particularmente com sua configurai~O em classes sociais, tem sido 

incessante e se mostrado promissora, ainda que difícil. Exige-se a 

apreens~o de uma gama muito ampla de domínios referentes aos vàrios 

niveis de_ c~gani~a~~o do mundo material, cada um deles com suas 

próprias leis.· Porém a dificuldade ao invês de levar ao abandono, 

deve ser motivo de estimulo para a intensifica~~o desta busca. Nesta 

perspectiva parece essencial a considera~~o dos processos 

estruturais da sociedade capitalista, para entendimento tanto da 

gênese das desigualdades sociais, como da existência da DPE 

endêmica. 

CLASSES SOCIAIS E ESTADO DA SOCIEDADE CAPITALISTA 

ENGELS talvez tenha sido um dos primeiros estudiosos das condiibes 

de vida e sa~de a considerar a sociedade n~o como um todo homogêneo, 

mas dividida em classes sociais <31). Juntamente com MARX desvendou 

as leis do desenvolvimento do mundo material e da sociedade humana; 



ambos fund~ram o materialismo dialético e histórico (80, 99) e 

demonstrar-am que a história da humanidade nada mais ê do que a 

" • • • h i s tO r i a da. s lutas de classes ... opressores e oprimidos em 

permanente conflito entre si" ( 61) • Na sociedade burguesa 

contemporênea os conflitos persistem, simplificados. "A sociedade 

toda vai se reduzindo paulatinamente a apenas dois grandes campos 

opostos~ a duas classes antagOnicas: a burgue~;i a e o pr-oletariado" 

(61). As condi~bes objetivas para que essas duas classes passassem a 

se impor sobre as demais foram dadas pelo surgimento do vapor e das 

mà.qui nas. A burguesia e o proletariado modernos sào as classes 

fundamentais da grande produ~ào industrial. A burguesia ê senhora de 

industriais". o pr-oletariado, sem 

pois é ele 

só for~a de trabalho, 

quem oferece trabalho. 

depende do capital para viver, 

"Para continuar e:-:istinclo e 

dominando, torna-se imprescindível para a burguesia a acumula~ào da 

nas màos de particulares , a forma~ào e o crescimento do 

capital; e a condi~ào essencial para existir esse capital é o 

tt-abal ho assai ar i ado" (61). 

Està. claro que a ordem económica ê a base de toda ordem 

social. Resta acrescentar que esta ordem de desigualdade social 

mantida pelo Estado, conjunto de organismos politico-juridicos que 

regulamentam o funcionamento da sociedade segundo os interesses da 

classe detentora dos meios de produ~ào. O Estado ê a formaliza~ào da 

exploraçào de uma classe sobre as ·demais (51) • foi na 

sociedade escravagista~ assim foi na sociedade feudal, assim ê nas 

sociedades capitalista e socialista de nossos dias. A necessidade do 

Estado surgiu com a divisào da sociedade em classes antagónicas. Ele 

seria um poder que situado acima da sociedade, pudesse manter· os 
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ccmflitos entre as classes nos limites da "ordem" (3(1. 80). O Estado 

governado pela classe dominante atravês do seu poder poli ti co. 

Este ~ exercido no sentido de se utilizar de todas as i nsti tu i (;õ:d(:s 

para manter o modo de produ~;ào. Para tanto~ toma os particulares 

i nterf~SSf'?S f? as idéias da classe dominante e os defende. como se 

fossem de todas as classes sociais. 

As politicas sociais e económicas executadas pelos governos do 

Estado burguês tendem a ser, predominantemente. destinadas a manter. 

promover e mesmo ampliar os privilégios da burguesia e de 

~;t:~us aliados. Isto vale para o émbito nacional~ mas nào s6, também 

p.:.n··a. o :int.?r-nacional (51~ 52). A existência das classes sociais 

evidencia uma condiçào de desigualdade perante á produçào, com 

consequéncias para o pr6prio desfrute dos bens produzidos. Elas Sf? 

fundam, portanto" na existência de deveres desiguais, mas nào sO. na 

de direitos tamb~m. 

POSIÇAO NA PRODUÇAO, CONDIÇAO DE CONSUMO 

A ocorrência endêmica da DPE depende diretamente de consumo 

insuficiente de alimentos por parte de amplos contingentes sociais, 

menos pela escassez dos alimentos e mais pela crónica incapacidade 

de comprà-J.os. O consumo ali meni.: ,;~.r- e ccmd i c i onado pel c:~ ofet-ta dE~ 

alimentos para o consumo interno, pelos pre~;os dos alimentos~ pela 

pi·-op<~.ganda. e p~?l os rendimentos fami 1 i at-es. sem PRDDUC?=iü nàD 

haveria oferta de alimentos. nt:·m êt. possibilidade de adquit-i-los ••. 

nào haveria CONSUMO de alimentos. 

Foi sempre em func;:ào da obten~;:ào dos "meios de e>: i sténci a~ os 

bf?ns materiais necessàrios à vida"~ que os homens se organizaram em 

reqimes sociais distintos (80). O homem. pelo tt-abal ho~ desde 

.-,c:-
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sempr-e~ extraiu da natur-eza tudo que necessitava par-a viver-. Esta 

unidade dialética do homem e a natur-eza ligados pelo tr-abalho ê a 

PRODUÇ~O, atividade que uniu e or-ganizou os homens em sociedade e 

que cr-iou instr-umentos e técnicas de tr-abalho. Cada época da 

histór-ia da humanidade car-acter-iza-se por- um MODO DE PRODUÇAO 

pr·edomi nante, decor-r-ente do gr-au de desenvolvimento das for-~as 

pr-odutivas e das r-ela~óes de pr-odu~~o que necessar-iamente a elas 

cor-r-espondem (80). 

As for~as pr-odutivas de uma sociedade s~o os instr-umentos de 

pr-odu~~o e os homens que os manejam, a experiência pr-odutiva e os 

hàbitos de tr-abalho; as r-elaibes de pr-oduiàO sào r-ela~bes que os 

homens exer-cem entr-e si no pr-ocesso de pr-odu~ào, podendo ser- de 

"c:ol..::•.bor··aç,:ào 

e>:pl m-c::H;.ào; 

e entr-e-ajuda entr-e homens livr-es de qualquer-

de domina~ào e submissào; .•. e de tr-ansi~ào" (99). 

Toda mudania significativa do MODO DE PRODUÇAO se dà a par-tir- do 

desenvolvimento e tr-ansfor-mai~O das for-ç:as pr-odutivas, 

especificamente dos instrumentos de produ~~o. A seguir- mudam-se as 

demais for~as produtivas e por Oltimo, as rela~bes de pr-odu~ào. (80, 

99). O elemento deter-minante do c:aràter- das r-ela~bes de produ~ào ê a 

propriedade dos meios de produç~o. Os bens naturais, os instrumentos 

de produç~o, as instalaçbes para a produ~ào, os meios de transportes 

e de comunic:a~~o, os meios de troca, os bancos ... s~o exemplos de 

meios de produi~O da sociedade moderna (80). Esta ê a quest~o 

fundc;.mental, da quc;.l decorre a or-ganizaç~o econômica, social 

politica das sociedades. A posse pr-ivada dos meios de produ~ào 

divide a sociedade em classes e determina que os homens desprovidos 

dos meios de pr-odw;:ào se ponham "à disposi~ào daqueles que os 

detem. Uns tr-abalham, outr-os explor-am esse tr-abalho. Os inter-esses 
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rJe uns se opbem aos dos outros"(80). 

Numa sociedade de classes como a de nossos dias, a sociedade 

c.:.."'pi tal i sta, a capacidade de consumo dos bens bàsicos e dos bens de 

aprimoramento (consumo simples e ampliado, respectivamente 

v.adiante> decorre do lugar que o individuo ocupa na produçào, o que 

lhe propiciar-à maior ou menor participa~~o na repartiç~o do produto 

social. Os rendimentos monetàrios s~o o resultado concreto desta 

distribuiç~o e portanto, uma medida aproximada desta condiçào de 

c:l<:tsse social. No caso especifico do consumo alimentar de uma 

popula~o urbana, isto ê fator decisivo. E predominantemente entre as 

classes assalariadas pobres que se encontrarào a fome, a 

desnutriçào e a morte infantil. Serà preciso detalhar mais este 

processo de produ~ào e consumo para se entender melhor como se dà e 

como se mantêm esta condi~ào de consumo desigual na sociedade 

capitalista. 

BREVE RETROSPECTO DA PRODUÇ~O 

Em su;:-, "Introdw;:ào à critica da Economia Politica", MARX <59) 

restabelece o caràter histórico da produ~ào material e analisa a 

produ~ào burguesa moderna. "Nesta sociedade da livre concorrência", 

diz ele ''a individuo aparece desprendido dos la~os naturais que, em 

épocas históricas remotas, fizeram dele um acessório de um 

conglomerado humano limitado e determinado ... Quanto mais se recua 

na Histbria, mais dependente aparece o individuo ... e mais amplo ê o 

conjunto a que pertence ... na sociedade burguesa, as diversas formas 

do conjunto social passaram a apresentar-se ao individuo como 

simples meios de realizar seus fins privados, coma necessidade 

!:?)·:te r i ot- " (59) . ENGELS (30) assegura que~ antes da civilização <no 
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estado selvagem e na barbàrie>, a produ~ào era coletiva e os 

produtos eram distribuídos diretamente para o consumo das 

coletividades; a ado~~o da divis~o de trabalho criou a "apropriaç:àa 

individual ••. e a 

mercantil", em que 

troca entre individuas", criou a "produ~à:o 

"o produtor separa-se de seu. pr-oduto na troca"; 

criou o dinheiro e o comerciante, ambos intermediàrios entre os 

pradutm-es; "os produtores j à dei >:aram de ser· os senhores da 

produ~~o total das condiç:bes de sua prbpria vida''. Portanto, nos 

primbrdios da humanidade o consumo determinava a produç:ào; na 

civiliza~ào, "periodo da indi'.lstria e da arte", o momento produtivo é 

hegemónico; o trabalho e a prbpria existência tiveram a 

solidariedade original fracionada, isolando os individuas uns dos 

outro.s. E o quadro da "sociedade burguesa" contemporanea, que tem o 

capital como a "potência econbmica ..• que domina tudo" 

lucra, a finalidade da produ~ào. 

PRODUÇ~O, CONSUMO, DISTRIBUIÇ~O 

E TROCA 

(59) e a 

MARX (59), criticando os economistas que separavam os momentos 

da produç:ào e do consumo, 

consumo ... subjetivo e objetivo. o individuo que ao produzir 

desenvolve suas faculdades, também as gasta, as consome, no ato da 

proc1uç:ào, exatamente como a reproduç:ào natural e um consumo de 

forças vitais, 2) produzir e consumir os meios de produç:ào 

utilizados e gastos, parte dos quais (como na combustào, p • E}{ • ) 

dissolve-se nos elementos universais. Também se consome matéria-

prima, a qual n~o conserva sua figura e constitui~~o naturais, esta 
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"='-O contràr·i o é consumi da. O próprio ato de produ~~o ê,. pois, em 

todos os seus momentos, 

imediatamente produiào, 

também ato de cons;..tmo... O consumo é também 

do m~smo modo que, na natureza, o consumo 

das elementos e das substências quimicas é produ~ào da planta •.• na 

a:;.imentac;:ào, 

corpo; ma.s 

uma forma de consumo, o homem produz o seu prõprio 

tipo de isto ê igualmente vàlido para qualquer outro 

consLtmo, que, de um moda ou de outro, produza o homem ••. A produçào 

é pois imediatamente cons~mo; o consumo ê imediatamente produç~o ••• 

O consumo produz de dupla maneira a produi~o: 1) porque o produto 

nào se torna produto efetivo senào no consumo; 

consumo cria a necessidade de uma nova ~roduiào ••. 

produ~:ào ••. " (59). 

••• 2) porque o 

o impulso da 

Deixando de existir em func;:ào Onica e exclusiva do CONSUMO 

<reprodutor da espécie e reparador do desgaste produtivo>. a 

PRODUÇAO passou a atender a outras necessidades, além daquelas 

ditadas pela reproduc;:ào natural; passou a responder também às 

necessidades da reproduç~o (acumulaiào) do capital. A PRODUÇ?':IO 

deixou de ser repartida (distribuída) exclusivamente entre os 

produtores, passando a ser distribuída entre produtores <na forma de 

salàrio) e o capital (na forma de juros e lucros). r~ DISTRIBUIÇAO 

dos resultados da produiào entre os agentes da produçào se faz 

mediante: iLw·os e luct-os. para. o capital; salàrios, para o trabalho; 

e renda da terra, para a propriedade fundiària. MARX (59) demonstra 

assim que tamb~m ''a DISTRIBUIÇAO ê um produto da produçào ••• pois o 

modo preciso de participaçào na produçào determina ••• de que forma o 

produtor participar-à na distribuiçào''. Por sua vez a produçào tambêm 

·? produto d.:o. ... "DISTRIBUIÇAO dos instrumentos de produçào e... dos 

membr-os dc.. soei eda.de pelos diferentes tipos de produçào". 
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Por ôltimo, a TROCA, momento em que o consumidor adquire os 

produtos particulares, resulta também "incluida como um momento na 

produ~~o". Na produ~~o se efetua "troca de atividades e 

capacidades"; sendo a TROCA o momento mediador entre a produ~~o jà 

distribuída e o consumo, no qual "o pr·oduto recebe seu ace:1bamento 

fin,;ü ", ela "é o meio que serve para criat- o produto acabado ••• 11
, 

portanto inclui-se na produ~~o <59). 

Em síntese, embora PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO, TROCA e CONSUMO nào 

sejam idênticos, sào ••• 11 el ementas de um<:-i totalidade, diferen~;.as 

dentro de Ltma unide-1de ..• 11
• Assumem formas e rela~bes môtuas 

determinadas pelas formas da produ~~o. "Uma reciprocidade ocorre 

entre os diferentes momentos. 

org~nico" (59). 

Este é o caso para qualquer todo 

FORMAS DE CONSUMO 

BREILH ( 18) considera MARX e ENGELS entre os fundadores do 

mêtodo epidemiológico integral. A partir da visào materialista-

histórica, o autor construiu o conceito de PERFIL EPIDEMIOLOGICO que 

resume a essência do conjunto de concatena~bes entre o social e o 

bi ol ógi co e se e;< pressa. pelo "per f i 1 das condi ~oes de trabalho e 

reposi~ào ••• pela qualidade do consumo ... e pelo perfil de saúde-

doen~a". As FORMr~S DE CONSUMO refer·em-se tanta a "valm-es de uso, ou 

bens de todo gênet-o", consumidos pelas diferentes classes sociais e 

que contt-ibuem para a "manutenc;:~o e aperfei~;.oamento dos membt-os" das 

mesmas, observando-se duas modalidades de consumo individual: o 

simples e o ampliado (19). 

O CONSUI'10 SIMPLES inclui "bens e contra-vai ores· de manuten~ào 
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de vestuário~ habitaç:.tlo~ recxeaçào simples ou bens 

natur~is diretos (ar. micro-clima~ etc.>", respondendo pela 

reproduçào bio-social. E o que MARX e ENGELS (60) chamaram de 

"primeiro ato histórico ... produç:ào da própria vida 

material ..• condiç:ào fundamental de toda história que ainda hoje, 

como hà milhares de anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as 

horas, simplesmente para manter os homens vivos", referindo-se ao 

"comer·~ beber, ter· habitaç:ào, vestir-se e algumas coisas mais". 

cm-JSUI'1D AI'1PLIADO incluí "bens e contra-valores de 

aper·fei çoamento, tais como educaç;:ào,. recreaç;:ào estt-utUI~ ada, 

criatividade artística e científica, comunicaç;:ào social, servi~os de 

sat.t.de ~ tr·ansportes e em outro dominio, éi. organizaç;:ào politica", 

respand~ndo pela reprodu~ào sócio-cultural. 

Os tr anstcwnas infecciosos e nutricionais endêmicos sào 

manifesta~bes de privaçbes, ou deformaç;:bes ocorridas no consumo 

CONDICIONANTES DO CONSUMO 

O consumo em geral, e o de alimentos em particular, encontra-se 

condicionado por alguns fatores que atuam no momento da troca. 

a oferta, os pt-ec;:os, os redimentos 

aquisitivo) e a capacidade de escolha (discernimento) do 

consumidor. Vamos nos deter mais na anàlise dos dois ~ltimos fatores 

apenas, porque mais próximos do êmbito da a~ao social e pertencentes 

iil.O conjunto das chamada.s "car·acteri sti cas sàcio-econbmicas", 

habitualmente utilizadas na anàlise epidemiológica. Antes porém, uma 

breve consideraç:ào sobre a oferta e a propaganda. 
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Fi c ou c 1 at-o que no modo de produçào capitalista a produçào e o 

momento fundamental~ atendendo ao interesse de acumulaçào do 

capital. Sendo o capital a potência econOmica da produçào~ ele 

preside todo o processo~ do começo ao fim~ quando o produto~ pelo 

cem sumo, têm sua produçào completada. O CAPITAL INDUSTRIAL E 

COMERCIAL determina tanto as característica da produçào {o que, 

como, destino?}, como as do consumo {o que, quem~ quanto?}, atravês 

de vias diretas e indiretas de influência nestes processos. Por 

isso~ a OFERTA de produtos para o consumo interno ê o resultado da 

seguinte equaçào: [ OFERTA = PRODUÇAO - EXPORTAÇAO + IMPORTAÇAOJ. 

Pc:w isso, a OFERTA nem sempre està de acordo com as necessidades 

objetivas da coletividade, ou ao alcance das possibilidades de 

consumo das massas trabalhadoras, decorrendo antes das necessidades 

de acumulaçào do capital~ Por esta circunstência, mas nào sO~ também 

por que o que se produz e para ser consumido, a PROPAGANDA torna-se 

indispensàvel para estimular e garantir o consumo. BAF-:ROS (6) 

analisando o consumo dos serviços de saúde e SIMON (95) ' o de 

ali mt:?ntos, discutem o papel condicionador do consumo desempenhado 

pela PROPAGANDA. As mot~vaç~es do consumo nào residem Onica e 

exclusivamente na vontade ou necessidades individuais; necessi dad<-?S 

sào criadas e formas de consumo sào estabelecidas tendo em vista a 

ampl ia~~àc.1 do m~:•r·cado e a "t.t-ansformafit~ào das met-cador-ias em dinheiro" 

( 95) n (.~ · PROPAGANDA tr-ansita no esp.::1r;~o d<::1 "i deol og i a do consumo" 

que e Uill que faz com que os 

i nd i vi duos assumam "imper-ativos dê:i. ot-·dem de pr·oduçào" e do capital 

como se fossem necessidades pr-Opr-ias, 

t-esul ta em "atos de consumo" (6, 95). 

sobre desnutri~ào e estrutura social~ 

-:r,..., ._-.L 

ou da coletividade, o que 

SILVA (93), em sua tese 

ao discutir a disponibilidade 



de alimentos para consumo humano, após verificar que as estimativas 

m~dias para o arroz e feij~o situavam-se apenas um pouco aquêm do 

desacordo com o acometimento de "amplas 

pa.r·cel ,:~s da popul ac;:ào" pela desnutr i ç:ào, assevet-a que "por detràs 

das disponibilidades alimentares para consumo" encontrava-se a 

"dt.'!si gual dade das possi bi 1 idades de consumo". N~o bastam, portanto~ 

cifras mêdias satisfatórias de produç:ào e oferta de alimentos para o 

consume~; ~ preciso garantir meios para que todos tenham acesso aos 

alimentos e possam, efetivamente, consumi-los. 

RENDIMENTOS E CONSUMO DE ÁLIMENTOS 

A possibilidade de consumir os alimentos disponiveis no 

mercado depende, decisivamente, dos rendimentos familiares. A partir 

de 1970 come~aram a surgir estudos nacionais que evidenciam esta 

segundo se encontra em SILVA (93), revelando três aspectos 

func:l2"!HiE·nta:i. s~ nos estratos de mais baixa renda obset-vam--se 

inadequaç:~es nutricionais de calorias,proteinas, sais minerais e 

vitaminas, o que significa consumo alimentar geral insuficiente; 

guaoto menor a faixa dos rendimentos, maior a proporçào destes gasta 

com alimentos; a proporç:ào dos gastos com cereais, massas e farinhas 

a com carne e derivados, aumenta com o aumento dos 

;-endi ment.os. Nesta. mesma r-evisào (93) encontram-se dados sobre 

estratos de renda capit.:•." associados a elevada e minima 

frequénci a.s ele inadequaç~o calbrico-proteica, sendo eles, 

respectivamente, < 0~25 e > 5~0 salàrios minimos; encontram-se ainda· 

dados sobre consumo, renda e DPE em menores de cinco anos, 

revelam consumo inadequado nas faixas de menor renda e maior 
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de DPE ate a renda "per capita" de 1,5 S·::1làrios minimos; encontram··· 

se também criticas aos dados do ENDEF/IBGE de 1975. por serem mêdias 

de consumo e de medidas corpóreas~ ocultando assim a "real si tuat;:~rJ 

do estado nutritivo de boa parte da populat;:~o brasileira'' (93>. 

ALVES (2) c:l.fir·ma que "a n:mda familiar e Cl pr·incip<Ú fator dD 

consumo alimentar, determinando quantitativamente e qualitativamente 

a cesta de alimentos consumidos", considerados os resultados de 

pesquisas de vàrios autores; "o princip<:ü problr~ma nutr·icil1nal e o 

em 1978~ na cidade de Sào Paulo, uma familia de cinco 

membros necessitava de uma renda de 3,7 salàrios minimos para cobrir 

o seu or~amento mensal, sendo que 1,6 salàrios minimos St:? 

desti~ariam à alimenta~ào, Ob$ervou o autor. 

MONTEIRO & BENICIO (67) destacam um ponto comum entre os 

diversos modelos teóricos explicativos do estado nutricional dos 

individues das sociedades capitalistas: a renda familiar. Duas 

seriam as formas de at;:ào da renda: condicionando tanto o consumo de 

alimentos, como o "acesso a bens e servic;:os" bàsicos; estes, 

propiciar-iam o "aprrJvei tamento bi ol õgi co dos 

alimentos ingeridos". Os autor-es (67) encontraram prevalências 

decrescentes de DPE com a elevaçào da renda e identificaram o valor 

d1:.~ um salàrio minimo "pet- capité.<." como limitrofe entre o menor e o 

maior risco de DPE; este valot- "coincide com o nivel de renda. 

calculado pelo DIEESE (Boletim, 01/86)) como minimamente necessàrio 

para que uma familia trabalhadora de Sào Paulo possa fazer frente às 

su21.s necessidades bàsi c as". 

SI 1'10N (95) ~ em seu importante estudo sobre consumo alimentar 

em Botucatu~ partindo de extensa revisào dos trabalhos nacionais 
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sobre consumo alimentar e renda, critica certas propostas restritas 

à. es·h::.>r~a tecni c a e educac :i onc.ü. Di;.:.: ele que "qual quer- sol u~ào dei:< a 

de ser relevante se n~o se procurar as maneiras de melhor distribuir 

C.i renda ... a questào é pol:itica e nào apenas técnica" e conclui com 

as razbes da existência de setores sociais com baixos rendimentos: 

"o modelo de desenvolvimento e O ni VE·l de e;-:plorac;:ào" dos 

Os dados de SIMON (95) mostram que atê a renda 

ca.p:.ta" dl'? 1 sali:t.rio mininv.:.:r .• metade dos rendimentos familiares, ou 

mais, eram gastos com alimenta~ào; estes eram progressivamente 

1T1enores com a elevaçào da renda, sendo de 10% na faixa acima dos 

seis salàrios minimos; mostr-am que os estratos de menor renda 

proporcionalmente~ mais com alimentos energéticos e os de 

com proteico-animais; mostram que os estratos de baixa 

renda compram em empórios~ armazens e quitandas e à prazo; que 

procuram reduzir os gastos com moradia, vivendo em espa~;os 

domiciliares reduzidos; qu~ o trabalho feminino e de menores de 14 

anos ê bastante utilizado para elevar os rendimentos familiares. 

Fica claro assim que os rendimentos familiares possibilitam o 

consumo alimentar e que as famílias trabalhadoras, a partir do 

moment.o em que a própria sobrevivência se encontra amea~;ada pela 

t:>ai;-:a rf·?ncl,::i, sào constrangidas ao Sé:-1crificio dc.1 confor-to, do lazer·, 

da instruçào e da assistência para assegurar o consumo alimentar. 

Et:;te~ quando onera o or~amento familiar em 50% ou mais, mostra-se 

insuficiente para impedir o surgimento da DPE. 

GRAU DE INSTRUÇAO E CONSUMO ALIMENTAR 

Jà em 1948 o delegado do Brasil na Conferência Latino-



de Nut.ric.~~o~ da FAD~ considerava entre as causas da DPE 

endêmica a "reduz i da capacidade popul c\F' para a r-eal i z a~ào de uma 

conveniente escolha de alimentos''~ opinião que SILVA (93) identifica 

como sendo a mesma "deseducaç:à:o alimentar-" aludida por- outros 

autat-es e da qual decor-re a proposta de educaç:ào alimentar- para 

enfrentar a desnutriç:à:o. Este e um tema que ainda hoje merece ser 

abordado~ na perspectiva~ porém~ de restituir à educa~à:o e à cultura 

a dimens~o de valores associados ao estado nutri~ional pelas mãos da 

condiç:~o social, causa comum dos três. O consumo alimentar coloca-se 

entre as necessidades bàsicas do ser humano, indispensàvel para a 

sob r- e vi v~:>nc: i a~ para a reprodu~ào bio-social. A instrução escolar, a 

educaçào alimentar, as atividades culturais e as artísticas s~o bens 

de 2primoramento, ligados á reproduçào sOcio-cultural. As condiç:bes 

para o consumo dos bens de aprimoramento passam a se dar no momento 

em que as necessidades bàsicas estejam satisfeitas. Por-tanto e 

esper-ado que em contextos histOrico-sociais em que prevaleç:am 

privaibes alimentares, prevale~am também entre as fraç:bes mais 

pobres das classes trabalhadoras, baixos niveis de instru~ão e de 

conhecimentos sobre o v~lor- dos alimentos, bem como pràticas 

alimentares consideradas inadequadas. SILVA <93) apõs breve revisão 

de trabalhos sobre "capacidade de sele~ão de alimentos" tira algumas 

conclusbes elucidativas: e comum observar-se a concomit~ncia de 

tabus alimentares entre crian~as menores de um ano, gestantes e 

nutr·- :i z es, com baixa escolaridade materna, desnutri~à:o infantil e 

reduzidas possibilidades de consumo; a "diferença fundamental que 

e:·: i ste" entr-e as cestas de alimentos de familias adequadas e não 

adequadas do ponto de vista calórico-proteico ''està na quantidade de 

alimentos comprados"; estado nutricional da familia, escolaridade 
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dos pais e renda relacionam-se entre si; a "deseducaç:ào" alimentar· 

n;3:o se distJ'·ibui "de forma homogênea pela 

populaçào ..• atinge ••. grupos de menores recursos e de menor nivel de 

escolaridade formal." 

ALVES ( 2) argumenta que a hipótese de maior eficiência dos 

gastos com alimentaç;3:o~ quanto maior for o grau de 

pais~ n;3:o se confirma na pràtica. "Familias pobres, 

i nstr .. uç~o dos 

apesa1~ de seu 

b a. i:.: o n i v e 1 de instruçào~ conseguem minimizar suas compras de 

alimentos~ 

monetàr i a". 

traduzidas em calorias e proteínas~ por unidade:.> 

Slt10N (95) afirma. que "embor·a se reconheça que a educaç:ào 

possa influir na adoçào de uma dieta mais equilibrada~ é necessàrio 

rel a ti vi z ;::..r a import~ncia atribuida a essa variàvel~ na e:·:pl icaçã:o 

do nivel nutricional, uma vez que a renda ê um dos determinantes 

tanto do nivel nutricional como da educaç:àa". Lembr·C~. ainda que 

"và.r- i os autores j à mostt-aram" o papel secundàr i o da educ:açàa. 

Refuta-se assim o papel destacado que se procura dar à 

escolaridade e educaç:ào na promoçào do estado nutricional. 

Na entanto~ MONTEIRO et alii <68) em pesquisa recente utiliza 

a escolaridade dos pais, ao L&do da renda~ como caracteristica 

sOcio-econOmica mediadora entre a condiç:ào de classe dos individuas 

<causa bàsica do "acesso aos bens e serviços produzidos pela 

sociedade") e seu "estado biolàgico de sat'.tde". Os autores 

consideram que o nivel de escolaridade atua na determinaç:ào do nivel 

de saúde por duas vias: diretamente~ da.nda "mel hm- entendi menta dos 

mecanismos etiolàgicos das daenç:as infantis" e "maior eficiência nos 

cuidados higiênicos com as crian(;:as"; e indiretamente, favorecendo 
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"opor-tunidade empr-ego" e "niveis de salàr-io". Por- essa r-az~o esti 

car-ac:ter-istica, na pr-àtica, se qualifica como "possivel indicador 

alter·nativo do poder- aquisitivo familiar-", este sim deter-minantE 

inconteste das condiibes de saóde. Os autor-es demonstr-am ainda! 

graficamente~ a r-elaiâO dir-eta entr-e escolar-idade do chefe e a r-endi 

familiar-: quase a totalidade dos chefes sem escolar-idade per-tencem 

fai>:a de r-enda "per- capita" infer-ior- a um salàr-io minimo; quase 

totalidade dos chefes com escolar-idade super-ior- pertencem à faixa dE 

um ou mais salàr-ios minimos "per· capita". A antr-opometr i< 

nutr-icional destas cr-ianças, analisada por niveis de escolaridadE 

do chefe~ mostr-ou que a pr-evalência de DPE se r-eduz a 1/3 quando s1 

pass.::1. do ni vel 

super- i or- ( 69) • 

de nenhuma escol~ridade para o de escolaridadE 

Pode-se concluir, por~tanto~ 

determinante do consumo alimentar, 

que mesmo sendo contestado comE 

o grau de instruç~o pode ser 

utilizado nos centros urbanos mais desenvolvidos como estimador- d, 

condiçào social das famílias. 
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REPRESENTAÇAO ESQUEMATICA DO PROCESSO DE 

REPRODUÇAO SOCIAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA 
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PROCESSO BIOLOGICO-INDIVIDUAL DE OCORReNCIA DA DPE 

o consumo alimentar insuficiente repercute direta e 

desfavoravelmente sobre o processo reprodutivo humano, o que se 

expressa em elevadas taxas de perdas fetais, de desnutri~áo intra-

ótero e pOs-natal e de bbitos infantis por desnutri~ào e infecçôes. 

Esta ê a instência imediata de geraçào da DPE, que se explica 

histórica e socialmente pela existência de classes sociais privadas 

do consumo simples; e biologicamente~ pela existência de condi~bes 

orgênicas mais vulneràveis~ como se encontra no esquema seguinte: 

FOME 
Consumo ali 
mentar insu 
fi ciente 

/ 

GRUPOS VULNERAVEIS: 

pre-escalares 

> gestantes 
nutrizes 
m~nares de 1 ano 

I I 
Baixo peso Desmame 
ao nascer precoce 

-DESNUTRIÇAO 

' 1 ~ / 
OBITO 

- ~ INFECÇOES 

Como se vê no esquema, a DPE surge em consequéncia de priva~ào 

alimentar atuando sobre organismos vulneráveis como sào: os pre-

escolares (um a cinco anos), os menores de um ano, as gestantes e 

nutrizes. A vulnerabilidade decorre das circunstancias particulares 

de elevada necessidade calOrico-proteica em funçào do crescimento~ 

da prolifera~ào celular, da maturaçào do S.N.C. e da secreçào 

làctea. Três aspectos merecem destaque nesse nivel individual-
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b1olbqico de determinaçào da DPE. seja pela importéncia que de ~ato 

tem. seja pela necessidade de se ponderar, devidamente~ esta mesma 

imJ::oort~ncia. Sào eles: o peso ao nascer, as infecçbes e o 

aleitamento materno. 

PESO AO NASCER 

Sabe-se hoje que o crescimento pós-natal tem um comportamento 

condicionado pelas condi~bes nutricionais ao nascimento. Em TONETE e 

I\IDBREGA (101.). encontra-se que o baixo peso ao nascer para a idade 

gest:acional ou desnutri~ào intra-~tero, condiciona um crescimento 

pós-·nat<:d. que fica abaixo do esperado~ tendo-se por referência 

crianças nascidas com peso adequado para a idade gestacional; essas 

crianças chegam aos 6 meses com peso situado entre o 10o. e 25cr. 

percentil, faixa em que permanecem até a idade escolar. BARBIERI(4), 

em estudo longitudinal que nào levou em conta a idade gestacional na 

identificaçào do baixo peso ao nascer. chegou a curvas de velocidade 

de crescimento semelhantes às normais, porêm com retardo de 

crescimento em todas as idades até os 24 meses, progressivamente 

menor com o passar da idade. Torna-se obrigatório, portanto, levar-

se em conta o peso ao nascer quando se aval i a. a condi~ào. nutri c i anal 

de menores de dois anos~ um.:t vez. que o peso deficiente ao nascer e 

um "verdadeiro obstàculo" ao alcance da eutrofia(38). Estima-se que 

a incidência média de baixo peso ao nascer em paises desenvolvidos 

seja de 7% e nos atrasados de 18% (14). Nestes. a maior propor~ào 

dos nascimentos com baixo peso provêm da desnutriç~o intra-uterina 

ou do retardo no crescimento fetal (38>. A condi~áo nutricional da 

màe associa-se diretamente com o peso ao nascer; quando o peso prê-
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gestacional da màe ê menor do que 50 Kg, o risco de baixo peso ao 

nascer ê dos mais elevados, atribuindo-se à condii~O nutricional da 

màe a maior parcela deste risco (14, 38). Depreende-se destas 

observa~bes que a DPE em pré-escolares, particularmente em menores 

de dois anos~ decorre também, em certa medida, do resultado do 

processo reprodutivo, biolOgico e social a um sO tempo. 

VICTORA et alii (102), em recente estudo prospectivo~ 

demonstraram a existência de ligaibes entre peso ao nascer e o 

estado nutricional das crianias ao redor dos doze meses. O valor da 

prevalência 

associa~ào 

da desnutriiào nesta idade quarda significativa 

<inversa> com o peso ao nascer; e o peso aos doze meses 

encontra-se correlacionado com o peso ao nascer, independentemente 

dos rendimentos. familiares. Os· autores demonstraram também que a 

renda familiar tem forte efeito sobre o crescimento durante o 

primeiro ano de vida (102). 

INFECÇôES 

As infec~aes desempenham papel destacado, seja aumentando o 

catabolismo e expoliando as reservas orgênicas, seja causando a mà 

absorçâo, seja competindo por nutrientes especificas, prejudicando o 

aproveitamento dos alimentos ingeridos; seja ainda pela anorexia, 

reduzindo a inqestào. Esta pode resultar tambêm de tabus 

alimentares ligados ao tratamento de certas doenças. Todos estes 

aspectos contribuem para a instalaçào e agravamento da DPE. Por sua 

vez, a DPE favorece as infecçbes pela queda da imunidade celular e 

humoral(71), fechando o ciclo que pode levar ao Obito, se nào houver 

socorro eficaz e a tempo. 

Em estudo publicado em 1976 sobre infecçbes e desnutriiào, 
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SALOMON (89) discorre sobre como os processos infecciosos em 

organismos sub-nutridos transforma-os em formas graves de DPE. o que 

depende também da gravidade e da duraçào da infecçào; fala de 

infecçbes mais consumptivas que outras, como p.ex. o sarampo, 

pneumonia e a varicela. Sessenta por cento (60%) dos Obitos por DPE 

ocorrem abaixo de um ano; na forma grave de DPE, 90% dos óbitos de 

menores de dois anos tem a diarréia como causa associada e 70%, a 

doença respiratória (89). 

Estudos da década de 80 trazem càlculos do custo de 

internaçbes de desnutridos, do impacto das infecções sobre o 

crescimento e do risco de infecções em desnutridos. As infecções 

respiratórias e digestivas incidem com frequéncias crescentes em 

funç~o da piora do estado nutricional; o numero de dias de 

hospitalizaçào por essas duas patologias quadruplicam quando se 

passa da eutrofia para a DPE de 3o. grau (3). As diarréias estào 

presentes na história de 50% de crian~as africanas com crescimento 

deficiente aos doze meses, e as infecções respiratórias em 25% (86). 

O risco relativo de episódios de diarréia eleva-se duas vezes, 

aproximadamente, em menores de dois anos com DPE 2o. grau (91>. 

ALEITAMENTO MATERNO 

O leite materno é o principal alimento do latente, insuperàvel 

nos primeiros seis meses. Dotado de qualidades nutritivas e 

imunol0gicas(1, 28), ê capaz de promover o crescimento infantil e a 

proteçào contra infecções~ particularmente as digestivas <1, 9, 10, 

13, 73~ 75). Para crianças expostas a privações alimentares e outras 

dificuldades para uma existência saudàvel, o leite materno e 
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decisivo no primeiro semestre de vida e paliativo no segundo. 

contribuindo para protelar a instala~~o da DPE ( 9 ~ 1 o) e p.::-..ra 

reduzir o risco de Obito no primeiro ano de vida <27~ 79~ 82). P.:wa 

crianias das classes abastadas, entre as quais prevalece a eutrofia 

e uma morbidade simples e inócua é indiferente para o crescimento o 

tipo de leite utilizado, uma vez que o consumo de substitutos do 

leite materno (inclusive alimentos sólidos) se faz suficientemente 

(1). Os fatos sugerem que o leite materno, apesar de ser um alimento 

de alta qual i darJr.~ para a nutri~ào infantil~ somente encontra 

concJ i c;o€-?S seu incomparàvel potenc i êi.l e 

plàstico em crianc;as das classes privadas do consumo de bens 

bàsicos. No entanto a partir da constataç~o de associac;bes entre 

óbito infantil. DPE e diarréa (82). passou-se a 
.·., ... 

a tese de que o desmame precoce seria o responsàvel pela 

DPE e o leite materno, seu antídoto ideal <28). Conclusào apressada~ 

decorrente de extrapolaçào indevida do biológico para o social (18~ 

:1.9) ~ que 2<. anàlise histórica se ~ncarrega de abalar a 

consistência da citada tese. 

o implantou-se no mundo capital i ta 

acompanhando o desenvolvimento industrial~ a urbaniza~ào~ a expansào 

dos meios de comunica~ào social. o advento do consumismo (1, 70~ 73~ 

84) • Este processo acompanhou~se também~ nas economias capitalistas 

desenvolvi da~~. queda progressiva do~ valores médios gerais da 

prevalência da DPE e do coeficiente de mortalidade infantil. Os 

+atos suqerem que a saúde infantil, particularmente o estado 

nu t t- i c i on a 1 , depende mais das condi~bes de vida (do progresso 

econbmico-social) do que de um item alimentat-. isoladamente. A 

manuten~ào do aleitamento materno. como pràtica alimentar dominante 
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em r-t:•qiéH2s E·conomic.=.•.ment..:E• F.1tr-asadas e culturalmente tradicionais nào 

tem sido suficiente para impedir- o surgimento nem da DPE, nem a 

ocorr-ência de óbitos infantis em propor~bes desabonadoras do nivel 

de sa~de (47~ 84~ 93~ 105). A tese do leite materno como antidoto da 

conf i <Jura-se, assim~ nu me.. f c;.l àc i a. St:?ndo assim~· torna-se 

razoàvel afirmar- que o leite materno é apenas um fator atenuante da 

priva~ào alimentar das classes pobres~ decisivo nos primeiros seis 

meses e paliativo nos seguintes; contribui para a prevençào de 

infeccbes e o retardamento da DPE nestas classes; nâo tem poder de 

anul a1~ a a~ào de contravalores históricos do perfil r·eprodut:i vo 

dest~""'.s c:l a.sses, tais como~ o bai>:Cl pode,.-· c:~quisito~. a alimenta'i:àO 

insuficiente e a falta de assistência efetiva à maternidade e é. 

inf~nc:ia (9, 13~ 73~ 86, 93, 105). Ao nivel da determinaçào 

imediata da DPE estas consideraçbes sobre o aleitamento materno se 

f~ziam indispensàveis. 

ORIGENS DA FOME E PERSPECTIVA: DE SUPERAÇ~O 

A FOME endêmica e discricionària nào existiu sempre, 

fadadc.. c.. continuar e:.; i s "ti r·. Sur·gi LI quando os Sf'? 

transformaram em mercadorias~ junto com o dinheiro e a usura; junto 

com a posse individual dos meios de produçào. Tem sobrevivido ás 

custas da explora'i:ào e da alienaçào dcls classes despossuidas~ sob r· e 

as quais se assentam e sobrevivem as classes possuidoras. 

Foi contudo~ 

humanidade passou a assistir a uma espetacular transiormaçào dos 

meios de produçào~ particularm~nte dos seus instrumentos. Inovaçbes 

e superaçoes .• umas apbs outras. decorrentes do desenvolvimento 



cientifico e tecnolOgico, elevaram a capacidade produtiva a 

patamares jamais alcan~ados atê entào. Primeiro a indóstria, depois 

a aqr·icultura!, esta beneficiària dos progressos daquela~ passaram a 

produzir quantidades cada vez maiores de mercadorias e gêneros 

ali m€:·mtarE?.S prec;:os redt.t;·! i dos. En qt.tanto oper·ava-se esse 

dE~senvol vi mente das for~as p1,..odut i v as~ conf j, gLtravam-se as 

contradi~bes entre o caràter social da pradu~ào e o caràter privado 

das.; motiva~;.ôes!, dos mEdos e elos fins da pt··oduc;:ào. <29) 

o modo de produ~~o capitalista, em consequéncia de 

antagonismos inconciliàveis que lhe sào estruturais, obriga-se a 

conviver com crises periódicas de super-produç~o e sub-consumo. Ou 

seja, ao priorizar o interesse privado em detrimento do coletivo; o 

lucro da produ~ào, ao invés da finalidade social desta, gera 

condic;:ôes tais de explorac;:ào da for~a de trabalho ao ponto de, 

per i odi cáment!:·? !' 

de bens bàsicos, 

os trabalhadores se verem excluidos do consumo até 

como os alimentos. Em consequência a produç~o nào 

!:;e escoa, apesar de haver amplos contingentes sociais carentes de 

consumo e excluídos da possibilidade de aquisiçào de bens bàsicos.As 

crises do modo de produçào capitalista decorrem. portanto, da 

elevada produtividade em contraste com o insuficiente poder de 

compra das grandes massas assalariadas ,o que resulta em acómulo de 

produtos sem escoamento. Contudo e apesar disso, as crises do modo 

d(~ pr·oc:lw;:ào capitalista tem si do "resolvi das" com a queima e 

destruiçào de gêneros de consumo e mercadorias e com a destruiçào 

dê~.s fon;as produtivas. Nestas c i t-cuntê1nc i as, milhbes de 

trabalhadores perdem o emprego e passam fome ao lado de seus filhos 

NAO PORQUE FALTEM ALIMENTOS~ 

( 29. 61 ~ 99) . 
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A fome endêmica e socialmente seletiva deixa de existir com a 

subst i tu. i ~~:o da propriedade privada dos meios de produiào pela 

posse coJ.etiv.:~. A substitui~~o do modo de produç~o capitalista pelo 

socialista resolve a contradi~~c geradora de crises, pois harmoniza 

o caráter social do trabalho produtivo com as motiva~bes e a posse 

dos meios de produ~ào~ que passam a ser sociais também. Sendo 

assim, a produ~ào se destinarà única e exclusivamente ao atendimento 

das necessidades de reproduçào e de aprimoramento dos homens, tal 

qua.l se fez nos primórdios da humanidade, na comunidade primitiva. 

desta feita, em condi~óes infinitamente superiores áquelas, 

Ltmc.-:o. vez que se assentará sobre a base do poderoso dominio que o 

homem conseguiu sobre a natureza (30). Segundo Engels (30), 

sociedade primitiva nào havia ricos e pobres, 

Estavam longe do dominio da natureza, pon'?m eram donos 

do que produziam. Haviam màs colheitas, escassez de peixes e ca~a, 

qual seria o fruto do processo produtivo da 

subsistência coletiva. A produ~ào se dava dentro dos mais estreitos 

limites, porêm era de todos. Essa imensa vantagem da produçào 

bárbara, a posse comum dos meios e do resultado da produ~ào, perdeu

se com o advento da civilizaç~o. 

Abolindo-se a propriedade privada dos meios de produ~ào 

deixam de existir classes sociais exploradoras e exploradas; deixam 

de existir desigualdades de direitos e de deveres entre os cidadàos; 

deixam de existir abastança e miséria dei;-:am de e:-:istir 

desperdic~o e fome. 



PESQUISA EMP~RICA 

ESTUDO DO PERFIL DE CRESCIMENTO E DA PREVALENCIA DE 
DESNUTRI~AO PROTEICO-ENERGETICA <DPE> NOS MENORES DE DOIS ANOS DA 
POPULA~AO URBANA DE BOTUCATU-SP, 1983/84. 

ASPECTOS CONJUNTURAIS 

CONJUNTURA NACIONAL - dados conjunturais nacionais apontam para a 

existência de uma grave crise económica a partir dos anos 80, quando 

o Produto Interno Bruto <PIB> "per capita" passou a cair, 

apresentando variaibes anuais negativas, como se vê a seguir: 

ANO 

BASE:1970=100 

1980 177,7 

1981 170,7 

1982 168,1 

1983 1~8,8 

FONTE: IBGE (46) 

VALOR "PER CAPITA" 
INDICE DO PRODUTO REAL 

VARIACAO ANUAL (/.) 

4,6 

(-) 4,0 

(-) 1 '5 

(-) 5,5 

Trata-se~ portanto, de um periodo de recess~o econbmica, de 

desemprego (demissbes em m~ssa>, de queda da produiàO e da renda, do 

pais e da populaç~o, de perda do poder aquisitivo dos assalariados, 

de empobrecimento (15). No ano de 1983 operou-se a maior eleva~ào do 

custo de vi da., "at:i ng:indo o patamar r-ecorde de 172, 91.., pressionad<J 

por uma infla~ào de 211%'' (17). A eleva~ào do custo de vida era a 

maior observada desde 1959 (16). A politica económica tinha em 

vista diminuir o ritmo de crescimento da divida externa, ás custas 

de geraçào de excedentes e}~portàveis e redur,::à:o das importações; alem 

disso, retirar os subsidies de alimentos bàsicos, liberar os preços 
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17). Os indices de 

a produçào total 

caiu em 3,9% e a expansào industrial caiu. 7,9%. NestE:• per iodo 

critico da economia capitalista, com s~rias consequências para a 

vida das classes trabalhadoras, observa-se que o poder econOmico das 

classes exploradoras mantem-se praticamente inalterado. E o que no~; 

mostram os dados sobre posse da terra, produçào e oferta de 

alimentos e sobre a renda. 

década de 70 observara-se uma inequivoca concentra~~o da 

posse da terra no Brasil ( 41 ) , havendo a área média dos 

ef:;tabE>l eci rnE~nt.os pass<:~do de 60 ha (em 1970) par~ a 70.8 h<:t (ern l9t30) .. 

Enqu.ant.o a. ,~r·ea. ocupada pelos menores estabelecimentos ( 50:1~ do 

total) diminuiu, a o~upada pelos 5% maiores cresceu de 67 para 69,3% 

que :inr:lu:t C.i. 

capita"~ O qUF! 

A b.rea 

1néd i <::•. dnf:'> ec,;t:..::'d:'iF.::l ec j, ment os caiu par·· a 64. 6hc-t, tendo h avi cio a.ument:o do 

de estabelecjmentos pequenos (com menos de 10 ha) e reducào 

rio nümero de grandes (maiores que 10.000 ha). Observou-se tambêm 

elevaiào do nümero de parcejros e de ocupantes. Segundo HDFFMANN 

<4::n o que se ob!::i(~t-vou no pet-l.odo de 80-8~'i foi "intE>nso c:t-escimento 

do n0mero de minif0ndios, diminuiçào da àrea mêdia e da àrea 

nào se observando. no entanto, alteraç~o no alto grau 

desigualdade d8 dist~ibui~ào atingido na década prec:e~dente. . . 
de 

"HHJCIE?F'Taiz.:H:áo con~;er .. ·-..·ador<:<. 1
' d<::~ a.qricultura, ou seja, reparti t-am-se 

a~:; diffc:uldr.tdes, os riscos de prejuizos, mantendo-se a desigualdade 

essencial intocada. 

HOI'1EI'1 DE MELO. (45), ana.lisando a produç:à:o agricola br·asileit-a 



no periodo 1977-84~ 

a~ucar e critica a 

destaca o bom desempenho apenas da cana-de

"postura de euforia de certas autoridades 

governamentais" adotada em meados de 82. O autor conclui que "em 

termos de produ~~o alimentar "per capita" - culturas domésticas ou 

voltadas ao mercado interno -, o desempenho do setor agricola •.. foi 

bastante desfavoràvel". A quantidade "per capita" produzida de cinco 

alimentos (arroz, fei j ~o~ milho~ mandioca e batata> caiu 15X no 

per· i ocJo. 

algod~o, 

Mesmo o setor de produtos exportàveis <soja~ laranja, 

c.1mendoi m ~ cacau e fumo) mostrou queda significativa do 

pr-oduto "per- capita" entre 80 e.82~ ..Quanto á disponibilidade interna 

"per cap i ta" de c:\J. i mento!3, ou seja "quantidades que, efetivamente, 

estiveram ao alcance da populaiào para o consumo no período de 1977-

84''• HOMEM DE MELO (45) demonstra que ela foi melhor de 1978 a 80 em 

fun~~o de importa~bes. Após 1980, especialmente 82 e 83, com 

dificuldades junto ao mercado financeiro internacional, o pais 

enft-entou quadro de "a9uda escassez". O autor a·ponta para "uma 

situa~ào de extrema gravidade para o bem estar da grande maioria da 

popular;:ào brasileira"~ que~ em pesquisa de opiniào, levada a efeito 

em 1985~ elegeu a alimenta~~o como prioridadewnOmero um. 

HOFFMAN e KAGEYAMA <43), analisando a distribui~ào de renda 

nos anos 1970 e 1980, concluíram que havia crescido a desiqualdade 

entre as pessoas economicamente ativas neste periodo e que o 

processo havia sido mais intenso no setor agropecuàrio do que nos 

setores urbanos; que entre as famílias havia decrescido o grau de 

desigualdade, 

de trabC~.l ho, 

às custas-da incorpora~ào de vàrios membros na for~a 

especialmente de mulheres, nas familias mais pobres; e 

qu.e. em 1980, o Brasil era "um dos paises de t-enda mais concentr-ada 
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do mundo". 

Em 1983 a situa~~o era mais grave. Os 50/~ mais pobres da 

popula~~o brasileira detinham 12~2% da renda e os 5% mais ricos, 

33,9% Essa distribui~~ era mais concentrada do que a de 1981, 

sendo que no periodo ''os mais pobres e remediados perderam renda em 

favor. principalmente dos muito ricos e riquíssimos'' <25). 

No plano politico o periodo caracteriza-se pelo crescimento do 

movimento popular e sindical~ em uni~o com as for~as politicas 

opocisionistas ao regime militar. Restabeleceram-se as eleiçbes 

diretas para governadores e em 1983 tomam posse os eleitos~ em sua 

grande maioria do partido oposicionista . Foi o que ocorreu no 

Estado de S~o Paulo e em Botucatu. O ano de 1984 deu l ug .:o.r- a 

grandioso movimento por elei~bes diretas para Presidente~ culminando 

com a eleiiào indireta de um presidente civil e de oposi~ào. 

En1 s l'. ntese. conjuntura nacional era critica do ponto de 

vista econ6mico, social e político. Embora Botucatu nào ocupasse uma 

posi~ào de destaque nesta conjuntura - o que, hipoteticamente, a 

protegeria do bnus que se descarregava naquele momento, sobre as 

classes trabalhadoras de mais baixos rendimentos, do campo e da 

cidade - seus indicadores de saúde, no entanto~ acusam que as 

crian~as botucatuenses estiveram expostas, principalmente no ano de 

0'7 u_._ ~ mas também em 83. a riscos maiores de õbito do que os 

habitualmente conhecidos. 

CONJUNTURA MUNICIPAL a pesquise:~ foi rio periodo 

compreendido entre abril de 83 e abril de 84 na cidade de Botuc~tu-

municipio situado na Serra de Botucatu <latitude sul = 22o 

2(>11 e 1 ongi tu.dt~ oeste = 48o26' 37") ~ á margem da Rodovia Marechal 
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Rondon~ a 20 Km da Rodovia Castelo Branco e a 230 Km da Capital do 

Estado; ocupa uma àrea de 1.496 Km2 e fica a uma altitude média de 

805 metr·os <a) . 

Em 1980 o municipio contava com 64.476 habitantes, dos quais 

90,3% na regi~a urbana e destes, 51,3% eram do sexo feminino <96). A 

populaç~o estimada para 1983 era de 68.483 habitantes (a) e a 

ur-bana, de 61.840 habitantes, dos quais 2.889 eram menores de dois 

anos. A taxa mêdia anual de crescimento populacional na dêcada de 

70-80 foi de 21.., observando-se crescimento de 31X na popula~~o 

urbana e decréscimo de 291.. na popula~~o rural (32, 48). 

As condi~bes de sa~de e riscos a que se expuseram as crian~as 

estudc:~d.:ts, desde a sua concepiào atê o momento da pesquisa, 

encontram-se expressos pelos seguintes Indicadores de Saóde e 

respectivos valores: 

---------·----------------------------------------------------------
ANO MORT.INFANTIL MORT.PROPORCIONAL P/IDADECX> 

COB/1000 n.v.> ----------------------------
< 1 ano 1-4 anos >50 anos 

NATALIDADE 
(n.v./1000h) 

-------------------------~--~~-------------------------------------
1980 34,3 12,7 1' 2 68,1 28,2 
1981 33,7 12~6 1' 6 66,7 28,1 
1982 44,1 .-14, 1 2,5 64;9 30,3 
1983 39,8 12,7 1' 9 64!. 9 .. 27,5 
1984 32,0 10,8· 0,9 68,·1 26,4 

FONTE: Prontuàrio do Municipio~de Botucatu-ERSA 24, 1987 (32>. 

O Coeficiente de Mortalidade Geral esteve ao redor de 8 no 

periodo, elevando-se a 9 bb/1000 h. em 1982. O perfil da mortalidade 

abaixo de 1 ano de idade, no per-iodo, compbe-se basicamente dos 

seguintes gr-upos de causas e r-espectivos coeficientes (õb/1000 

n.v.): 

(a) SEADE/Sistema SIM <via telex) 
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CAUSAS 1980 1981 1982 1983 1984 

1. Lesbes ao nascer, partos disto-
cicos, outras afec~C!es anà>:icas 
e hipàxicas peri-natais + outras 
caLtsas peri-natais (760-779) 8,3 10,3 13,4 13,2 12,0 

2. Pneumonia (480-486) 8,3 4,4 10,4 5,3 2,2 

"":!' ._.. Enterite e outras doen~as 
diarreicas ( 008-(H)9) 5,0 7,6 4,5 * 2,2 

4. Anomalias congênitas <740-759) 4,4 * 4,5 6,4 2,2 

* n~o constaram entre as cinco primeiras causas. 
FONTE: Prontuário do Municipio de Botucatu-ERSA 24, 1987;<32) 

Em 1983 92,4% dos domicilias urbanos eram abastecidos pela 

rede geral de àgua (potável e fluo··etada) e 71,9% deles tinham as 

instala~bes sanitàrias ligadas á rede geral de esgotos. 

n?col hidc Ha.vi a~ c:\ O de 1 -::-·-· leitos 

hospital~res/1000 habitantes. A assistência á saúde era prestada por 

três centros de saOde~ por um PAM do INAMPS~ por um Ho~~pi tal das 

Clinicas~ por dois hospitais gerais e maternidade, por· Ltm Hospital 

Psiquiátrico e pelas clinicas particulares. A assistência social 

dirigida á infância era exercida por seis creches, que ofereciam 357 

vagas (83). Destas~ 45 eram ocupadas por menores de dois anos, o que 

significava cobertura de 1,6% deste grupo etàrio da zona urbana. 

no periodo considerado, expansbes mêdias anuais de 

5-6% nas instala~bes residenciais de eletricidade, àgua e esgotos; 

enquanto isso~ observou-se crescimento nulo de · i nstal aç:Cies 

comerciais e negativo, de instalaçbes·industriais Observou-se 

tamb~m crescimento negativo de novos emprego~ <SEADE- SIM). 

De ac:Drdo •::om IYDA (48 ) a economia botucatuense em 1970 



absorvia 28% da popula~~o economicamente ativa < PE(4 > no setor 

primário, 17% no setor secundário e 53%, sendo que 

neste Oltimo a participa~ào do funcionalismo público era expressiva. 

Coexistiam nesta época empreendimentos familiares, ao lado de 

incipiente produ~ào capitalista (48). Na dêcada de 70 implantam-se 

no municipio filiais da grande indústria <como a Duratex> e do 

comercio (Jumbo-Eletroradiobraz>, bem como 

superrmercados. O crescimento do setor industrial nesta década 

encontra-se expresso no crescimento da PEA por ele absorvida, ao 

redor de (+) 154%. Nesta mesma dêcada a PEA apresentou crescimento 

geral de (+) 50%. Digna de destaque ê a incorporaç~o da mào de obra 

feminina na força de frabalho evidenciada pelo crescimento de <+>94% 

no geral, atingindo a cifra de (+) 1.047% no setor industrial. 

O perfil econbmico do municipia nos anos 70, definido pelas 

propor~bes da PEA ocupada pelos 3 setores, apresentou uma retra;ào 

da agro-pecuària, o avanço da industrializa;ào e a manuten;ào das 

atividades comerciais, sociais, de serviços e de administra~ào 

pública, como se pode ver nos dados seguintes: 

SETOR DE ATIV. PEA OCUPADA CRESCIMENTO NO PERIODO<X> 

ECONOMICA 1970 1980 MASC. FEM. TOTAL 

PRIMAR IO 0,226 0,136 (-) 13,5 (+) 17,8 (-) 9, 7 

SECUNDAR IO 0,170 0,288 (+)114,6 (+) 1047' o (+) 154' 1 

TERCIARIO 0,603 0,575 (+) 25,0 (+) 72,9 (+) 43,2 
--------------------------------------------------------------------

<N> (17.452) (26.201) (+) 34,4 (+) 93,8 ( +) 50, 1 

FONTE: SEADE- Sistema SIM <via telex>. 
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A par do crescimento e desenvolvimento das for~as produtivas e 

de mudan~as na composiçào da força de trabalho~ obser-vou-s~? 

expressiva mudança na distribui~ào pr-opor-cional e absoluta. das 

familias em funçào dos rendimentos mensais. 

ccmstatat- a segui r-: 

RENDIMENTO MENSAL 
<em sal.min.> 

< 1 

1 5 

5 10 

> 10 

sem declar. 

No.de familias <N>: 

1970 

0,192 

0,619 

0,120 

0,057 

0,012 

(9.672) 

FONTE: SEADE- Sistema SIM <via telex>. 

Os valores encontrados por CARANDINA 

E o que se pode 

1980 

0,081 

0,547 

0,224 

o, 144 

0,005 

( 16. 405) 

(22) 

popula~ào urbana, da qual sairam as crianças do presente estudo, sào 

muito pr~ximos dos de 1980 acima mostrados. Enquanto o crescimento 

do nómero de famílias na dêcada foi de (+) 70%, na faixa de menor-es 

r-endimentos foi de <->19% e nas subsequentes foi de (+)50%, (+)216% 

e (+)329%, r-espectivamente, ou seja, aumentou o númer-o de familias 

nas ta1xas de maiores rendimentos. 

A di str- i buil:,:ào das f ami 1 i as em funç:~:o da renda 11 pet- capi ta" 

mensal no ent;:..nto, um quadro difer-ente. Neste é 

observada, se nào uma pior-a, uma situaç:ào aproximada em 1983 das 

condiçbes descritas para 1978: 

c:- 1;..7 
· .. J . ..J 



-------------------------------------------------------------------
BOTUCATU - URBANA RENDA "PER CAPITA" 

<emsal.min.> ---------------------------------------
1978<a> 1983(b) 

-------------------------------------------------------------------
o 0,50 0,119 0,163 

0,50 1 '00 0,314 0,299 

1' 00 2,00 0,295 0,304 

2,00 e + 0,272 0,234 
-------------------------------------------------------------------
No.de familias<N>: (261) ( 1. 306) 

FONTE: (a) Simon <95> - intervalos fechados à direita. 
(b) Carandina <22> - intervalos fechados à ssquerda. 

Como se vê~ as proporçbes sugerem.empobrecimento nestes cinco 

anos. 

A distribuiçào da renda (rendimentos monetàrios, apenas) pelos 

estratos sociais urbanos fazia-se de modo desigual em Botucatu, em 

1978 (95)' encontrando-se 22% da renda nas màos dos 6X mais ricos, 

enquanto os 48X mais pobres detinham 18%. N~o se dispO destes dados 

p<3.1·- a 1983. 

1"11ET"DDDLOG I r-~ 

ORGANIZAÇ~O DO TRABALHO 

da presente pesquisa foi precedida pelo 

relacionamento do pesquisador com a coordena~ào do Projeto global~ 

tendo em vista elabora~ào do material necessàrio ao trabalho de 

CEtmpo (questionàrios e respectivos manuais de instruibes para 

preenchimento e codifica~ào; manual sobre técnicas antropomêtricas) 

e tambêm a orqaniza~ào do fluxo de trabalho conjunto, da equipe de 

entrevistadores da pesquisa global e a dos antropometristas. Isto 

era necessàrio porque a presente pesquisa foi concebida de tal modo 
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a se utilizar da amostra domiciliar efetuada para o projeto global, 

tomando desta apenas as famílias portadoras de crianias menores de 

dois anos. Destas familias tomaram-se~ al e1rr dos dados sobre 

condiibes sbcio-econOmicas, levantados pelo projeto global~ o 

endere~o das mesmas e o(s) nome(s) da(s) criança(s) menores de dois 

anos. Apôs transcri~ào dos dadas do questionàrio geral (aplicado 

pelos entrevistadores do projeto global) qr_testi onàr i o 

e~;pecl·f i co pesquj. sa. (aplicado pelos antropometristas), 

or·ganizava-sE· a i di~ a campo. Este relacionamento se fez 

continuamente. ao longo dos doze meses de trabalho de campo~ entre o 

pr?squ.i saciar, os antropometristas e a coardena~àa do projeto global. 

Esta acompanhou de perto, o tempo todo, o trabalho de preparo de 

aplica<;. à o • de revisào, de correçbes de codificaçào dos 

quest :i. on~\r· i os. Algumas vezes foram necessários retornos a campo. Ao 

coubE a elaboraiào do material necessário 

treinamento dos antropometristas, o treinamento dos mesmos e a 

supervisào direta do trabalho de campo. Esta supervisào foi intensa 

~os primeiros meses e esporàdica a seguir, desde que o desempenho 

:os antrcpometristas passou a ser considerado uniforme e seguro. 

ESTIONARIO 

Foram dois os questionários utilizados: um geral de 

caracterizaçào sbcio-económica familiar, o F02 <ANEXO I>; um 

especifica~ dedicado colheita de inúmeras informaçb~s sobre o 

passado e o presente assistencial~ a~imentar e de saúde da crian~a~ 

bem como ao registro das medidas corpbreas dà mesma~ o F07 <ANEXO 

II>. 
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O F02 foi aplicado pela equipe de entrevistadores a todas as 

familias sorteadas para o Projeto Global, na última semana do mês. 

Foi utilizado para localizar os menores de dois anos e para fornecer 

os dados de identifica~~o individual e familiar, inclusive os sbcio-

econbmicos tais como: renda familiar, características da atividade 

económica do chefe e da m~e, escolaridade dos pais, etc. 

O F07 foi aplicado exclusivamente aos menores de dois anos 

pela equipe de antropometristas, duas semanas após o inicio da 

aplicaçào do F02, ou seja, ao redor da segunda semana do mês 

subsequente ao da aplica~ào do F02. Trata-se de um inquérito sobre 

as condiçbes de saúde e nutri~ào de crian~as menores de cinco anos. 

A maioria das questdes possui alternativas codificadas de 

respostas. Nem todas as perguntas do questionàrio foram utilizadas 

pela presente pesquisa. Embora o questionàrio tenha sido aplicado a 

menores de cinco anos, apenas os questionàrios referentes aos 

menores de dois anos foram analisados. 

TREINAMENTO DO PESSOAL 

As equipes de entrevistadores e de antropometristas foram 

selecionados e treinados em momentos diferentes. 

A equipe de entrevistadores foi selecionada em meados de 1982 

compunha-se de estudantes dos últimos anos e de pessoas 

formadas em Serviço Social. Foi treinada inicialmente para realizar 

a listagem de todas as edifica~bes existentes nos setores sorteados 

no processo de amostragem. Esta listagem foi realizada em outubro de 

1982. A seguir, com os questionàrios e respectivos manuais de 

instruçbes para o preenchimento prontos, a equipe foi treinada. 
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F't- i me i r- ,~mente mediante uma par-te teàr-ica pelos 

pesqui sé:!.dor-es que expunham os objetivos de seus sub-pr-ojetos e 

discutiam o questionàr-io, pergunta por- per-gunta. A seguir, r-ealizou-

se uma parte pr-àtica de entrevistas simuladas e por- último foi-se a 

campo par-a realizaiàO do teste operacional, ou piloto. 

equipe de antropometristas foi selecionada em 

fevereiro/mar-ço de 1983, quando o projeto ià havia sido aprovado e 

i~. se ·aprontava para ir ~. campo. Dois antr-opometristas foram 

selecionados e a seguir tr-einados e padronizados para tomada das 

medidas corpór-eas e para preenchimento do F 07, cujo manual de 

instruç6es encontra-se anexo <ANEXO III). 

ANTROPOMETRIA 

Foi realizada pelos dois antr-opometristas. num sistema de 

~.u:-; 11 i o mt.ttuo ~ de tal forma que todas as medidas foram verificadas 

por ambos: enquanto um media, o outro ajudava, conferia e anotava. 

[I pE?SO +oi medido com duas balan~as: a pesa-bebê (marca 

Filizola, carga máxima de 16 Kg. e divisbes de 10 g.), para crianças 

de colo; e a de plataforma (mar-ca Filizola sêrie 3134, carga :1. • 
me~:< 1 ma 

de 150 Kg e divisbes de 100g.), para crianças que jà andavam. 

O comprimento (= medida hor-izontal da altura) foi medido com 

antropOmetro hor-izontal, de madeira, dotado de anteparo fixo para a 

c:a.bec;:a. de antepar-o deslizante par-a os pês e de fita métrica com 

div1sbes dP 0,5 em, atê 115 em. 

H descriç~o detalhada das medidas, bem como o processo de 

treinamento e padroniza~ào dos antropomet~istas encontr-a-se no 

"1-íanual ele téc:ni c as de Hntr-opomett- i a" <ANEXO I V) , especialmente 
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elaborado para a pesquisa baseado nas recomendaçbes de JELLIFFE, 

(49>, com algumas adaptações. 

AMOSTRAGEM 

A descrii~O e avaliaç~o deste procedimento encontra-se em 

publica~~o de CARANDINA, SANCHES e CARVALHEIRO (22), seus 

idealizadores e executores. Por esse motivo a presente apresentaçào 

conterà o indispensàvel para dar no~ào do processo utilizado pelos 

autores para extrair a amostra geral, bem como para situar o grupo 

de menores de dois anos, objeto de estudo da presente pesquisa. 

As crianças menores de dois anos abordadas pelo presente 

estudo pertencem a uma amostra de domicilies particulares, planejada 

para a execuçào de um projeto global ''Anàlise das condiçbes de vida 

e saüde da populaçào urbana de Botucatu, S.Paulo'' (Conv.UNESP/FINEP 

no.4.1.83/0232.00). A presente pesquisa constituiu-se num sub-

projeto do referido projeto, ao lado de vàrias outras. O processo de 

amostragem seguido para a extraç~o da amostra de domicilies ê o que 

se descreve a seguir. 

Tamanho da Amostra 

Partindo-se da objetividade dos fatos, tais como o tamanho 

médio familiar em torno de quatro pessoas; a populaçâo urbana de 

Botucatu de 58.251 individues (96); a opçào pelo sistema de colheita 

de informaçbes por meio de entrevistas domiciliàrias; a decisào de 

realizar as entrevistas durante uma semana/mês, ao longo de doze 

meses sucessivos; por fim, as condições de operacionalidade 

existentes, decidiu-se pela abordagem de cento e cinquenta (150) 

familias ao mês (600 pessoas), ou seja, aproximadamente 1% da 

popula~ào urbana ao mês. Esta decisào determinou que o tamanho da 
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amostr-a, ao final do estudo, fosse de 1.800 fami.ll.._'_, (:::: 150 X 12). 

totalizando 7.200 individues (= 4X 1.800) aproximadamente~ o mesmo 

que 12,36% do universo populacional urbano existente em 1980 (96). 

Descri~ào do processo de amostragem 

(22) optaram pela extraiào de uma amostra 

probabilistica e estratificada~ representativa da popula~ào civil 

n~'<:o in s'd. tu c i ona.l i z a da. (23) da cidade de Botucatu. Para tanto 

utilizaram um delineamento que exigia uma extra~ào em dois estàgios 

suces!:..:;i vos:, destinado a assegurar a presença na amostra dos 

diferentes estratos sociais~ nas proporçbes em que ocorriam na 

O espaço urbano foi inicialmente dividido em àreas 

mediante uma classifica~ào social dos 

setores censitàrios utilizados pelo IBGE em 1 '7'80. 

residenciai~ constituíram-se nas unidades amostrais do primeiro 

estàgio e os domicil.ios, nas unidades amostr-ais do segundo estàgio. 

Tomou-se do IBGE o mapa utilizado no Censo de 1980, dividido 

em setores e em quadras numeradas. O universo urbano para extraçào 

da amostra ficou composto por 53 setores censitàrios urbanos, 

comportando um total de 14.496 domicilies. Foram excluidos 708 

domicilies dispersos, equivalentes a 4,66% do total e:-: i stenb? 

(15.204 domicilies). 

Pr-ocedeu-se á classifica~ào sócio-econOmica dos setores 

com o auxilio de 11 à.rb i trDS 11 1 i gados a.o IBGE e ao setor de 

Fiscaliza~ào da Prefeitura Municipal~ bem como da observaçào direta 

d.::? todos eJ. es. chegou-se á seguinte 
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--------- ------------------------------------------------
AREA RESIDENCIAL 

<Estrato sàcio-econ.) 
N.DE 

SETORES 
DOMICILIOS 

N. Y. 
-----------------------------------------------------------

ALTO 01 317 2,2 

MEDI O ALTO 04 1. 032 7,1 

MEDI O 32 8.845 61~0 

MEDI O BAIXO 36 1.676 11' 6 

BAIXO 10 2.626 18, 1 

-----------------------------------------------------------
T O T A L C'..,.. 

\J·..:· 14.496 100,0 

Procedeu-se o càlculo do número de setores que entrariam na 

por· estrato sàc:io-económico~ resguardando-se a 

proporcionalidade existente entre eles do nómero de domicilias. A 

seguir sortearam-se • segundo metodologia descrita por CARVALHEIRO 

(23)~ 16 setores <ver planta da cidade- a seguir) e estabeleceu-se 

o nómero de familias por estrato a serem entrevistadas ao mês. 

Chegou-se á seguinte configuraçào: 

AREA RESIDENCIAL 
<Estrato s. e.) 

ALTO 

MEDIO ALTO 

MEDI O 

l"lEDIO BAIXO 

BAIXO .. 

T O T A L 

N.de setores 

1 

1 

9 

2 

3 

16 

N.de CASAS/MES 

03 

11 

92 

17 

27 
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f-' o r~ ü.lt:tmc1, tendo-se a listaqem do s domicilies e o número deles a 

ser incluído na amostra por setor , calculou-se o intervalo amostrai 

por setor e sorteou-se o primeiro domicílio , a partir do qual todos 

os demais ficaram determinados. 

PLANTA DA CIDADE DE BOTUCATU COM INDICAÇAO DOS SETORES SOCIO
ECONOMICOS SORTEADOS 

' • a 
'• . 

I 
I 

-. P!.UUAIIUTI 

,. .......... ._... 



TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo. por meio do qual a amostra domiciliar foi 

abordada~ desenvolveu-se durante doze meses consecutivos a partir de 

maio de 1983. Como jà se mencionou~ abordou-se em torno de lX dos 

domicilies urbanos ao mês~ ou seja~ 1/12 da amostra planejada para 0 

Projeto Global ( 22) • 

O trabalho de colheita de dados junto á amostra desenvolveu-se 

em duas etapas de 5 a 6 dias de durai~O cada, separadas entre si por 

uma semana de intervalo. A primeira etapa cabia á equipe de 

entrevistadores, sob supervis~o da coordenaçâo do Projeto 

Global ; consistia na aplicaiâo, nos domicilias do F02. Alêm do F02~ 

outros questionàrios eram preenchidos, 

projetos. 

pertencentes aos demais sub-

A segunda etapa dizia respeito á abordagem das famílias 

portadoras de crianças menores de 5 anos, identificadas pelo F02 • 

Consistia na aplicaç~o do F07. Este trabalho foi executado pelos 

antropometristas. Durante a semana que separava a primeira da 

segunda etapa os antropometristas atuavam junto á coordena~ào do 

Projeto Global, identificando os domi~ilios que continham menores de 

cinco ctnos • extraindo informaç6es do F02 e transcrevendo-nas no 

F07, deixando-o pronto para a segunda etapa; elaborando o cronograma 

da segunda etapa; e convocando~ por carta ou pessoalmente, as màes 

para comparecerem com o(s) filho(s) em local, dia e hora pré-

estabelecidos para entrevista e antropometria (aplicaiâO do F07). 

A aplicaiàO do F07 e realizaçào da antropometria foi feita em 

locais previamente escolhidos~ situados no centro dos setores 

sorteados. Seis locais com estas características foram utilizados 

durante os doze meses da pesquisa. Estes locais foram: duas Escolas 
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Estaduais. um Centro de Saúde. um Centro-Espirita~ wn Sa 1 à o 

e um Internato para Meninos. Os instrumentos eram 

instalados em salas destas Instituiçbes e as +amilias para ai se 

dirigiam, por si próprias ou transportadas por veiculo do Centro de 

Sa.l.tde-Esco la Este veiculo foi decisivo para o bom andamento da 

pc;:~;qui Si::1, p1'· i nc i p<:\l. mente qLtando os "nào compareci mentes" passar"'am a 

ameaçar a representatividade da amostra. 

OPERACIONALIZAÇAO DAS VARIAVEIS 

l - VARIAVEIS INDEPENDENTES IMPLICITAS <sob controle) 

SETOR DE MORADIA - Tomado como variàvel classificatOria da 

condiçào sócio-económica da popula~ào urbana, foi considerado na 

metodologia da amostragem. Garantiu-se assim participa~ào na amostra 

de familias residentes em setores de todos os niveis sócio-

econbmicos (22). 

SEXO/IDADE estas condi~bes biológicas foram consideradas na 

classifica~ào do estado nutricional de cada crian~a. após o que 

tornaram-se implicÍtas nos resultados. 

2 - VARIAVEIS INDEPENDENTES EXPLICITAS 

IDADE - alêm de ser considerada na classificacào nutricional 

de cada criança, foi utilizada como variàvel estratifi.cadora do 

estado nutricional. Duas estratifica~bes foram utilizadas: 

a) (l 5 meses b) o 11 meses 
6 1 1 meses 12 24 meses 

12 -~""':'' ..::.._-. meses 
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A idade foi determinada a partir da data de nascimento e 

contada em nómero de vezes que a ~esma se repetiu nos meses 

subsequentes. Seu valor representa, portanto. meses completos. 

RENDA- utilizou-se a renda "per capita" mensal calculada em 

salàrios minimos~ da seguinte forma: 

renda familiar <Cr$) 
R "P C" = -----------------------·------ I tamanho f ami 1 i ar 

valor do salàrio minimo (Cr$) 

Utilizou-se o salàrio minimo NOMINAL~ cujos valores foram os 

que se seguem: 

PER IODO VALOR <CR$) 

1. ABRIL/83 :23.568,00 

2. MAIO-OUTUBR0/83 ~54" 77 6 ~ (l(l 

3. NOVEMBR0/83 - MARÇ0/84 57.120.00 

Duas estratifica~bes foram utilizadas: 

a) Faixa de renda - para descrever a amostra e para o estudo 

da correla~~o entre os escores de peso ao nascer e os de peso e de 

comprimento atuais. As faix~s mais utilizadas foram: 

< 1 salàrio minimo. 

> 1 salàrio minimo 

b) Terei! - distribuiu-se a amostra na ordem crescente dos 

vai on?-s da renda "per cap i ta", dividindo-se-a. a seguir, em tres 

segmentos iguais (nómero de crian~as>. Os tereis foram denominados: 

INFERIOR, INTERMEDIARIO e SUPERIOR de renda. 

PESO AO NASCER - foi conseguido mediante recorda~ào da màe, ou 

pessoa responsàvel pela crian,;:a, no momento da aplica~~o do 

questionàrio e da antropometria. Nào se lan~ou m~o de nenhum 
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procedimento confirmatório. Duas estratifica~bes foram utilizadas: 

a) Sem levar em conta a idade gestacional~ incluindo todas as 

crian~as com informa~ào de peso ao nascer~ 

gesta~ào a termo, como as de prê-termo: 

tanto as nascidas de 

< 2.500 g 

2.500 2.999 g 

> 3.000 q 

b) levando-se enl conta a idade gestacional, incluindo-se 

apenas as crianças nascidas de gesta~~o a termo: 

BAIXO PESO (( 2.500 g) 

PESO DEFICIENTE (2.500-2.999 g) 

PESO ADEQUADO <> 3.000 g) 

A idade qestacional foi tomada em meses completos de gesta~ào, 

representando tambêm informa~ào colhida durante entrevista. Gesta~ào 

a termo foram as mencionadas com dura~ào de 9 meses; gestaçbes pré

termo. as com dura~ào inferior a 9 meses. 

ESCOLARIDADE MATERNA - foi utilizada a terminologia: PRIMARIO. 

para as quatro primeiras séries do lo. grau; SECUNDARIO~ para as 

quatro últimas séries do lo. grau, em conjunto com o 2o. 

SUPERIOR~ para o curso Universitàrio. A seguir, os estratos: 

< PRIMARIO (inclui analfabetismo) 

SECUNDARIO (inclui 2o. Grau concluído) 

SUPERIOR (inclui curso nào concluido) 

3.VARIAVEIS DEPENDENTES 

Grau; 

PERFIL DO CRESCIMENTO - foi estabelecido pelas distribui~bes 

da amostra segundo os PERCENTIS do COMPRIMENTO/IDADE e 
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PESO/COMPRIMENTO do padrào NCHS/USA C72 >. Os dados individuais 

(sexo, idade, comprimento e peso) foram usados para situar a crian~a 

num intervalo centilar da distribuiçào de comprimento/idade e 

peso/comprimento da populaçào de referência~ bem nutrida (104). 

PREVALENCIA DA DPE - foi determinada pelas proporções de 

crianças com DEFICIENCIA DE PESO igual ou maior que 10% em relaçào 

ao VALOR MEDIO (para o mesmo sexo e idade) da populaçào de 

referência~ aqui representada pelo padrào SANTO ANDRE-IV (57 ). o 

critêrio utilizado para graduar a DPE foi estabelecido por GDMEZ 

(36), sendo o que se segue. 

PESO NORMAL: > 90% do P Cm~dia de peso) 

PESO DEFICIENTE: DPC GRAU I: 90 :- 75% DO P 

DPC GRAU II : 75 :- 60% do P 

DPC GRAU III: < 60% do P 

ESTATISTICA z ou ESCORE Z - expressa a situaçào da 

antropometria individual em relaçào à mediana da distribui~ào padrào 

- NCHS/USA (72) - em nOmeros de desvios-padrões. O escore Z pode ser 

menor, igual ou maior que zero. Eis a fórmula utilizada para seu 

càlculo (77>: 

medida indiv. - mediana da p~p.refer. 
ESCORE Z = -------·---------------------------------

desvio padrào da pop.refer. 

O escore Z foi calculado para o PESO AO NASCER. PESO/ID. e 

COMPRIMENTO/lO. de cada criança, individualmente. Foi utilizado 

para estudar a CORRELAÇAO entre o peso ao nascer com as duas outras 

medidas. 
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ANALISE DOS DADOS 

A partir das informaibes colhidas pelo F.07 <ANEXO II>, 

procedeu-se a codificaiào das variàveis escolhidas para comporem o 

presente estudo, apOs o que foram transcritas para impresso 

apropriado ao trabalho de digitaiào <ANEXO V). 

O PROCESSAMENTO ELETRONICO dos dados foi realizado em três 

f2tc.•.pas: 

a) confeciàD de tabelas com cruzamento de variàveis e 

distribui~ào de frequéncias através de um utilitàrio estatístico 

desenvolvido pelo Polo Computacional de Rubiào Jr para utiliza~ào em 

compLttadon~·s de 16 "bits". {.:.) 1 inguagem uti 1 i zacla. foi FORTRAI\l. 

b) Estudo de Regressào Simples de escores de medidas através 

de programa desenvolvido pelo Polo Computacional de Rubiào Jr para 

utilizaçào E?m Computador dE~ 32 "bits", modelo ABC 2.000. A linguagem 

utilizada foi FORTRAN. 

c) A anàlise estatística pelo teste de GOODMAN (37) foi 

realizada utilizando-se o Programa MANAP, desenvolvido no Depta. de 

Bioestatistica do IBBMA/UNESP/Botucatu por CURI e MORAIS (26), 

computadores de 16 "bits". 

O ESTADO NUTRICIONAL da amostra foi descrito em fun~ào das 

variàveis independentes explicitas. A signific~ncia das variaçbes 

encontradas no estado nutricional decorrentes da estratificaçào pela 

IDADE. RENDA "PER CAPITA". ESCOLARIDADE DA MAE E PESO AO NASCER, fo:i. 

determinada por anàlise estatistica. 

METODOLOGIA ESTATISTICA 

No estudo do PERFIL DO CRESCIMENTO, o ajuste dos dados 
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amestrados à distribuiç~o percentilar de referência~ padr~o NCHS/USA 

(72) ' foi realizado através do Teste de KOLMOGOROV-SMIRNOV (44). A 

apresentaçào dos resultados incluiu ao lado do valor da estatlstica, 

o seu nivel descritivo ("p-value"). 

O Estudo da Prevalência da DPE foi analisado pelo Teste de 

GOODMAN (37) para contrastes entre propor~bes binominais. Para 

expressar a significência das compara~bes entre as propor~bes foram 

colocadas letras minOsculas ao lado delas. A interpreta~ào deve ser 

feita assim: para cada um dos estados nutricionais (colunas). duas 

propor~bes diferem entre si se nào tiverem pelos menos uma letra em 

comum. 

O estudo da ASSOCIAÇAO ENTRE OS ESCORES Z do peso ao nascer 

com os do peso e do comprimento, 

Linear Amostrai de PEARSON (97>. 

foi analisado pelo coeficiente 

A significência do resultado do 

teste foi indicada por um asterisco colocado ao lado direito do 

coeficiente obtido <r*). 

Todas as conclusbes baseadas nos resultados dos testes 

estatlsticos foram discutidas ao NIVEL DE 5X de SIGNIFICANCIA. 

DESCRIÇ~D DA AMOSTRA 

Fazem parte deste estudo 238 crian~as menores de 2 anos. de 

ambos os sexos, pertencentes a uma amostra de 12% da popula~ào 

urbana de Botucatu. Estas 238 crian~as correspondem à 8,2% da 

populaçào menor de dois anos da zona urbana de Botucatu, 

para 1983(32). 

estimada 

De fato, existiam 288 menores de dois anos na amostra geral, 

porém ocorreram 50 perdas: 39 por recusas de participa~ào, ou por· 
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infor-ma~;bes incompletas; e 11 pelas r-a:zbes "domicilio fechado" ou 

"nào foi encontrado em casa". 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS E SDCIO-ECONOMICAS (QUADRO 1) 

Observa-se na amostra um discreto predominio do sexo feminino 

e uma inferioridade numêrica dos menores de seis meses . 

A mêdia do tamanho familiar foi de 4,8 pessoas e a mediana~ de 

4. Setenta e quatro por cento <74%) das crianças pertenciam a 

familias de 3 a 5 pessoas. 

Pouco mais da metade da amostra procedia dos setores de 

moradia de padr~o sbcio-ecanOmico mêdio; pouco mais da quarta parte 

procedia dos setores de padrào baixo; o restante dividia-se entre os 

setores mêdio-baixo mêdio alto e alto. 

Metade da amostra tinha como ramo de atividade económica dos 

chefes famil1ares o setor terciàrio (comêrcio. oficinas de reparo~ 

serviços e profissbes liberais; 37% o setor industrial, e apenas 2% 

o setor primàr-io (atividades agricolas). 

A maior frequéncia de crianças encontra-se na faixa de renda 

"per capita" mensal familiar de 0,5 a 1,0 salàrio-minimo; mais da 

metade da amostra encontra-se abaixo de 1,0 salàrio-minimo e a 

abaixo de 2,0 salàrios-minimos . A medi i:l. da renda 

"pt:.•r~ capita." foi de 1~ 14 salàrios-minimos e a mediana~ de 0~89. 
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QUADRO 1 

CARACTERiSTICAS DEMOGRAFICAS E SOCIO-ECONOMICAS DA AMOSTRA (238 
CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS>, BOTUCATU-URBANA, 1983/84. 

---------------------------------------------------· 
1. SEXO: 

2. IDADE <MESES>: 

3. SETOR DE MORADIA: 

MASCULINO - 45% 
FEMININO - 55% 

o - 5 - 15/. 
6 -11 - 29/. 

12 - 17 - 28/. 
18 - 23 - 28% 

ALTO 
MEDIO-ALTO 
MEDI O 
MEDIO-BAIXO 
BAIXO 

- 1/. 
- 9% 
- 51% 
- 11/. 
- 28% 

~. RAMO DE ATIVIDADE ECONOMICA DO CHEFE: 

AGRICOLA 
INDUSTRIAL 
COMERCIAL 
PRESTAÇAO DE ·SERVIÇO 
OFICINA DE REPAROS 
PROFISSAO LIBERAL 
SEM INFORMAÇAO 

2% 
37% 
30% 
15% 

3'l. 
21. 

11/. 

5. RENDA "PER CAPITA" MENSAL ;(salàrío minímo>: 

< 0,50 
o; 5o· ....::.·o, 99 
1' 00 - 1' 49 
1' 50 - 1' 99 
2,00 e + 
sem inform. 

23/. 
34% 
16% 

9% 
16% 

2% 

('l. acumul.> 

(23) 
(57) . 
(73) 
(82) 
(98) 

( 100) 

As faixas de renda "per capita" que dividem a amostra em 

TERCIS encontram-se a seguir: 
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TERCIL INFERIOR 0,00 0,60 sal.min. 

TERCIL INTERMEDIARIO 0,62 1 , 27 sal • mi n. 

TERCIL SUPERIOR 1,28 e + sal.min. 

CARACTERISTICAS DAS MAES (QUADRO 2, na pàgina seguinte>. 

A faixa etària dos 20 aos 29 anos ê a que reune a maioria das 

mi;ees, seguida pela de 30 a 34 anos. As faixas extremas <abaixo dos 

20 · anos e acima dos 34 anos) reunem juntas um quinto da amostra. 

As m~es dividem-se entre a baixa escolaridade·<que inclui o 

analfabetismo) e a mêdia escolaridade (da 5a. sêrie do lo. grau atê 

o 2o.grau). Hà, no entanto, uma consideràvel por~~o de m~es com 

escolaridade superior. 

Um ter~o das m~es trabalha fora do lar, o que ê uma propor~~o 

consideràvel, pelo seu significado para o cuidado dos filhos e para 

as condi~bes de vida da familia. 

Os filhos menores de dois anos s~o cuidados-diariamente pela 

m~e, pelos avós ou por irm~os. Uma infima fra~~o da amostra recebe 

cuidados de empregada, ou de creche. 

CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS DE SAODE <QUADRO 3, ver adiante). 

A oferta de servi~os de saOde Botucatu no periodo em foco era 

feita pelo setor pOblico <Centros de SaOde, Ambulatório do INAMPS e 

Hospital das Clinicas) e pelo setor privado <consultórios, clinicas, 

UNIMED, 

INAMPS. 

Hospitais). As maternidades privadas eram convêniadas com o 
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G!UADRO 2 

ALGUMAS CARACTERiSTICAS DAS MAES DA AMOSTRA (238 CRIANÇAS MENORES DE 
DOIS ANOS>, BOTUCATU-URBANA, 1983/84. 

--------------------------------------------------------
1. IDADE <ANOS>: 15 19 7'1. 

20 24 31'1. 
25 30 29'1. 
30 34 20'1. 
35 e + 12'1. 

, 
.i!. a ESCOLARIDADE: nenhuma - 4a.serie <lo. grau) 

5a. - Ba.sêrie <lo. grau> 
2o. . grau 
superior 

...... . ..) . OCUPAÇAO: Prendas domesticas 
Trabalho extra-domiciliar 
Fora da produ~;:ào + s/inf. 

4. CUIDADOS DIARIOS DOS FILHOS: màe e família 
empregada 
creche 
outro 

A assistência pre-natal e a: assistência 

40 '1. 
27/.. 
20/. 
12 I. 

64/. . 
33/. 

3/. 

95/. 
2'1. 
1'1. 
2'1. 

põs-nata.l 

(puericul tut-a), foram consumidas pela quase totalidade da amostra; 

apenas cinco por cento nào teve assistência pre-natal e quatro por 

cento nào teve puericultura. A assistência prestada pelos servi~;:os 

públicos· representou mais de setenta por cento da assistência 

consumida. Os Centros de SaOde ocuparam lugar de destaque nesta 

assisténcia, tanto a materna como a infantil~ respondendo, como ex., 

por 57% da assistência infantil. Observou~se que na faixa de menor 

renda \<: l salàrio-minimo "per- capita") oitenta e cinco por cento se 

utilizaram dos servi~os p~blicos; na faixa de renda acima de 1 
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~,<:: •. l,.":·rio-minimo "per- Cc1pit.:\" o consumo de se1rv:ic;:os públicos cai e o 

de pr-ivados se eleva~ ambos ficando pr-óximos de 50%. 

Dos bens ofer-ecidos ao consumo pelos ser-vic;:os de saüde, os 

suplementos alimentares distribuídos pelos Centros de Saude sào os 

que se destinam melhoria do estado nutricional da clientela 

materno-infantil. Levando-se em considerac;:~o apenas o leite em pó~ 

QUADRO 3 

CARACTERISTICAS DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS DE SAODE REALIZADO 
PELA AMOSTRA (238 CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS>, BOTUCATU- URBANA, 
1983/84. 

-----------------------------------~----------------------

1. ASSISTENCIA PRE-NATAL: SIM - 95/. 

CENTROS DE SAODE 
HOSPITAL. DAS CLINICAS 
AMBULATORIO DO INAMPS 
CONSULTORIOS PARTICULARES 

...., PUERICULTURA: SIM - 96/. ..::.. 

CENTROS DE SALIDE 
HOSPITAL DAS CLINICAS 
AMBULATORIO DO INAMPS 
CONSULTORIOS PARTICULARES 

3. SUPLEMENTAÇAO ALIMENTAR <LEITE EM PO>: 

N~O 

35/. 
16/. 
18/. 
271. 

NAO 

57/. 
10/. 

3/. 
27'1. 

- 5/. 

- 4/. 

SIM - 27/. 
NAO - 73/. · 

verificou-se que apenas pouco mais de 1/4 da amostra foi atingido 

pelo programa de distribuic;:ào deste produto. Entre os de menor renda 

e de maior risco de desnutric;:ào esta frequência foi de 40%. 

Observou-se que, das crianc;:as suplementadas~ 87% pertenciam á faixa 

de menor renda (( 1 salàrio minimo). 
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CARACTERISTICAS OBSTETRICAS (QUADRO 4) 

Observaram-se 8% de nascimentos prematuros 

meses> na amostra. A varia~~o deste valor médio foi de 10% na faixa 

de menor renda << 1 salàrio-minimo ) para 7%, na faixa maior de 

renda <> 1 salàrio-minimo) . 

A propor~~o de partos operatórios foi elevada, próxima dos 

50%, variando de 41% na baixa renda a na renda mais alta. 

Cinco por cento das crianças nasceram de gesta~bes m~ltiplasi sendo 

que no estrato de maior renda esta taxa foi de 3,0%. 

QUADRO 4 

CARACTERISTICAS OBSTETRICAS DA AMOSTRA <238 CRIANÇAS MENORES DE DOIS 
ANOS>~ BOTUCATU-URBANA~ 1983/84. 

1. DURAÇ~O DA GESTAÇ~O 

PRE-TERMO: 

A TERMO 

7 meses 
8 meses 
9 meses 

2. TIPO DE GESTAÇAO <No. de fetos) 

3. TIPO DE PARTO 

~NICA 

MôLTIPLA 

NORMAL 
OPERATORIO 

PESO AO NASCER (QUADRO 5) 

21. 
6/. 

92/. 

95/. 
5/. 

54/. 
46/. 

Dez por cento da amostra nasceu com peso menor que 2.500 g; 

19%, com peso entre 2.500 e 3.000 g; e 71% com peso igual ou maior 

que 3.000 g. Considerando-se apenas os nascimentos de qesta~bes a 
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observou-se que a prevalênc1a de baixo peso ao nascer ê de 

6%= entre as gesta~bes pré-termo a frequéncia de peso ao nascer 

abaixo de 2.500 g é elevada~ nào havendo sido estabelecida, no 

Pntanto, a adequa~ào para a idade gestacional. Entre as gesta~bes 

móltiplas a frequéncia de peso ao nascer abaixo de 2.500g foi também 

bastante elevada. 

Observou-se que o peso ao nascer menor que 2.500 g ocorreu em 

13% das crian~as de ba1xa renda (( 1 salàrio minimo) e em 8% das 

crianças de maior renda. 

QUADRO 5 

CARACTERISTICAS DO PESO AO NASCER DA AMOSTRA (238 CRIANÇAS MENORES 
DE DOIS ANOS>, BOTUCATU-URBANA, 1983/84. 

1. FAIXAS DE PESO <gramas>: < 2.500 
2.500 - 2.999 
3.000 E + 

2. PESO MENOR QUE 2.500 g E DURAÇAO GESTACIONAL 

PRE-TERMO 
A TERMO 

3. PESO MENOR QUE 2.500 g E TIPO DE GESTAÇAO 

EJNICA 
MEJLTIPLA 

10/. 
19/. 
71/. 

58/. 
6/. 

9/. 
55/. 

4. PESO MENOR QUE 2.500 g E RENDA "PER CAPITA" <sal.min.) 

< 1 salàrio minimo 13/. 
1 salàrio minimo e + 8/. 

ALEITAMENTO MATERNO 

Na época da entrevista o uso exclusi~o de leite materno foi 

observado em 12% da amostra e o uso de leite materno combinado com 
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outro tipo de leite (aleitamento misto)~ em 18%. 

Em menor-es de seis meses observou-se que 4"7i: encontravam-sE! em 

aleitamento materno exclusivo, 25% em aleitamento misto e 28% em 

aleitamento artificial <leite de vaca). Acima desta idade 

predominava o aleitamento artificial~ com frequéncias crescentes com 

O p êl. SSCJ.r da idade. O aleitamento materno exclusivo e o misto 

apresentavam frequéncias decrescentes com a idade, sendo que acima 

dos doze meses praticamente só se observava aleitamento misto. 

Tanto o aleitamento materno, como o misto, apresentat~am-se 

mais consumidos pela faixa de menor renda (abaixo de 

minimo "per- capit.:.:;~.") e o artifici.:"tl, pelc:1 de maicn- t~enda. 

1 sal àt- i o 

A totalidade das crian~as que nào se encontr avarn em 

c.il e i ta.rnento apresentavam antecedentes deste tipo de 

aleitamento. O perfil da idade do desmame fornecido por este grupo 

teve como mediana a idade de 3 meses e como mêdia, 

sem distin~ào para as faixas de renda. 

a de 3~9 meses, 

Quarenta e quatro por cento das màes referiram haver recebido 

orienta~àa sobre aleitamento materno durante o prê-natal; 20% 

receberam-na na maternidade e 12% nào receberam nenhuma orienta~~o. 

MORBIDADE 

Levantaram-se dois tipos de informa~ào: a morbidade referida~ 

r·elativa ás duas semanas imediatamente anteriores ao e)·: ame 

antropomêtrico-nutricional; e os antecedentes de hospitalizai~o, sem 

a preocupaiàO com causa ou frequéncia. 

Doenias foram referidas por 42% da amostra, ~a forma de pelo 

menos um episódio, ou sintoma indicativo. Vinte e seis por cento 

<26%) das crian~as sofreram patologia respiratória (lVAS~ Bronquite~ 
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Pneumon1a>; 5% sofreram distúrbios digest1vos (diarrêia~ vOmito. ou 

ambos com febre) e as restantes sofreram altera~bes dermatológicas 

<2,5%>~ amidalite (1,7%>, febre ou outras afec~bes. 

Dezoito por cento <18%) das crian~as apresentaram antecedentes 

de hospitaliza~ào, o que ê um dado consideràvel e sugestivo da 

. t• . ex1s enc1a de situa~ào adversa à sa~de de, pelo menos, igual 

porcentagem de crian~as. 
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RESULTADOS 

PERFIL DO CRESCIMENTO 

1. CRESCIMENTO GERAL 

A dist.r-ibui~~o da amostr-a segundo os peFTA?nt i S. do 

COMPRIMENTO/idade apr-esenta um significativo desvio·· à esquer-da. 

Vinte por- cento das cr-ianças concentr-am-se abaixo do 10E centil e 

45%~ abaixo do 30o. centil. Quanto ao PESO/COMPRIMENTO~ a amostra 

distr-ibui-se também diferentemente da po~ula~ào de r-efer-ência~ 

concentr-ando-se à dir-eita. Dezessete por cento das cr-ianças situam-

se acima do 89o. centil e 45/.~ a~ima do 69o. centi 1 (tabela 1 e 

gr-àfico 1). 

;·, 

í(!6ELA - Oistribuiçàes de freouéncias da AMOSTRA segundo os intervalos centilares de i:Oi1PRIMENTúiidade e 
PESO/CGHPRIHENTO do ;~adrào NCHUUSA, Botucatu-urbana, 19Ci3/B4 •. 

MED!Dfi DD INTEfiVALOS CENTILAfiES 
CRESCIMENTO N --··-------------------------------------------------------------------- E5TAII5TICA 

(10 -20 -30 -40 -50 -b(J -70 -ao -~o }90 
~------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------
COHPRIKF:~TO/ID. 238 47 32 28 26 1ó 23 10 15 11 22 0,1ó7 (p { o, 01) 

1100) l20l i13) 02) i12l ( 7l HOl ( 4) ( 6) i 7l ( 9) 

PESO/COHPRIHENTO 238 6 12 14 28 25 27. 21 30 35 40 o, 1áb lp < O. iH i 
1100) i 3) ( 5) ( ó) (!L) (11) 111) ( 9) {13) (15) (17) 

~~~ CRESC1MENTO E IDADE 

Em ter-mos de COMPRIMENTO/idade, as crian~as da amostra 

comportar-am-se de acor-do com o esperado para uma popula~~o bem 

nutr-ida apenas na faixa etàr-ia de menor-es de 6 meses. Nas faixas 

etàr-ias seguintes elas concentr-aram-se nos centis cor-r-espondentes 

80 



' ~ 
~ 

Gráfico 1. Distribuição percentual das crianças segu~ 
do os percentis de COMPRIMENTO/idade e Pl 
50/COMPRIMENTO do padrão NCHS/USA. Botuca 
tu-urbana, 1,9 83/84. 

0 CoMp~iM.IIdade !IID Peso/CoMp~iM. 

15 

n 

' f 1 
~ 

• o 
~ 
o 
~ 

t 

"I 

99-19 19-29 29-39 39-49 49-59 59·69 69-79 79-89 89-99 99-199 
Pei'Centil 
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aos menores comprimentos~ ou seja. apresentaram uma distribui~ào 

assim~trica à esquerda em rela~ào à distribui~~o padr~o. hla f ai ;-:a 

dos seis aos onze meses essa assimetria foi a mais significativa. Em 

termos da adequar.;:ào do PESO para o COI"IPRIMENTO~ as crian~as da 

amostra apresentaram-se concentradas nos centis dos maiores ·valores 

nas trés faixas etàrias, em desacordo com o esperado para uma 

popular.;:~o bem nutrida nas três faixas etàrias. O significado mais 

expressivo desta assimetria à direita verificou-se nas faixas 

etàrias situadas abaixo dos doze meses (tabela 2 e gràficos 2.1 e 

2. 2) . 

iREELA i - Distrioúi~cres de freouencias da amostra segundo FA1XH5 tT~RIÁS e os intervalos centilares de CO~PrilMENTO/ 
idade e FE50iCüMFR!MEIHO do oadrá"o Ni:H5iUSA, Botucatu-urbana, l9B3/a4. 

!ED!Dil Dú IDADE 
[~.E5CIMH<TQ iNESESl N INTEíiV~LúS WH1Lfi~E5 

-------------------------------------------------------------- ESTATISTICfi 
(li) -20 -30 -40 -50 -bO -70 -60 -9ú ) 90 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I (QMP~IMEtnü õ - r 

.J ·)0 3 1 r b ... 2 4 o 2 3 4 0!163 (p )ú,05l 
I 

Fü~ (l(iôi (6) í 1 ~) (l~i !l7i ia i (11) 10) lbi 18) (li) 

!Oil~E 

b - ll j(i ~~ 12 7 r 
.J- b i o ó 

., 
5 0,234 lp <O, 011 " I 100) 1271 ( 17l (lõi m i9l !lõi !Oi (9) (4) (7) 

12 - ~., 

I..J 1.32 25 13 ló 17 8 12 lO 7 11 13 o, 138 (p \0,05) 
(100) (!SI 1101 <l2i 113) (bl 19i 18} 15l IBJ I 1õl 

·~·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fESO (J - c 3ó ;) ; 3 ó 8 6 0,311 lp \0!011 .J 

;ü~ UúOi l3i (.)) (8) (3) (3) (11) (8) 117) G2l 122) 
(~'?RIMENTG 

ó - li 7õ L 5 o 9 B 11 12 15 o.2aó lp \0!01) 
(100) (11 131 (!) l7l (9) (13i llll (16) (17) 1211 

'r, - ~· !32 4 ~ 10 22 1B i4 lO 13 15 17 0.1íó IP (0.051 lL L) 

!lOOi (3) (]i 18) (17) IHl <li i 18l (10) illi 1131 

8 -. 
..::. 



Gráfico 2.1. Distribuição percentual das crianças se
gundo os percentis de COMPRIMENTO/ idade 
do padrão NCHS/USA e a FAIXA ETARIA. Bo
tucatu-urbana~ 1983/84. 

= O 99-95 Meses [lliJ 96-11 Meses 112-23 Meses 

99-19 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 69-79 79-89 89-99 99-199 
PeNentil 
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Gráfico 2.2. Distribuição percentual das crianças se
gundo os percentis de PESO/ COMPRIMENTO 

do padrão NCHS/USA e FAIXA ETARIA. Botu 

catu-urbana, 19 83/84. 

O QQ-QS ~eses mil 96-11 Meses 

96-19 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 69-79 19-89 89-99 99-100 
Per-centil 
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3. CRESCIMENTO E RENDA 

Em rela~ào ao COMPRIMENTO/ idade, os dois tereis de menor 

renda da amostra apresentaram distribui~bes diferentes da esperada 

para uma populaçào bem nutrida~ com a maior parte das crian~as 

situadas nos centis correspondentes aos menores comprimentos. Apenas 

0 tercil superior de renda comportou-se igualmente à popula~ào de 

PESO/COMPRIMENTO~ observaram-se 

distribuiçbes assimétricas à direita nos três tereis de renda. No 

entanto. apenas as distribui~bes dos tereis inferior e superior 

mostraram-se estatisticamente diferentes da padrào~ sendo que a 
. 

concentra~ào de crian~as nos centis correspondentes aos maiores 

pesos verificada no tercil superior foi a mais intensa (tabela 3 e 

qràficos 3.1 e 3.2). 

t&ELfi 3 - üistribui~::óes de frequencias da a~rostra segL,ndo os iEiiCIS DE RENliA "PER CAPITA" e intervalos rentilares de 
comnrimentoíidade e PE5úiCOMPRH1ENTü do padrà'o ~CHS/U5A~ Eotucatu-urbana, 19ii3íB4. 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:D IDA DG 
:ESClt;E;.;TG 

TEF.CIS DE INTERVALGS· CENTILARES 
RENGA -------------------------------------------------------------------

"FEfi CAPFA" N ( 10 -~v -30 -40 -50 -60 -70 -60 -90 > 90 
E5TiíTI5TICA 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JKFP.I~HTO INFERIOR 79 24 13 11 6 4 7 2 4 5 3 0,308 tp \0,011 

(!Q(I) (31)) (!7) (!4) (8) i5l (9) \3) (Si (6) (4) 

P!ifi 
INTEfitED. 77 li 14 Jü 12 a 7 3 5 2 " 0,214 !!) \0,01) J 

iA DE (!00) I 141 I 181 (!3) 116! (!ÜJ 19) (4i m (3) (7) 

5UPE~IGR 78 ~ 5 lO 4 9 5 b 9 14 0.015 Íl) )0.05i 
( 100) ( 12) (6) (Ç) (13) (51 112) (b) (8) (12) llBi 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESU INFERiOR 79 o " " 11 lí 9 b 7 lí 12 0.17::1 ip \0!05, J "' 

1100) iúi ibi i6) (14j (15) 111) iGl 19i 115) I 15J 
PGF; 

ltJTER~ED. 77 3 " b 7 li) r ~ 10 10 13 0.132 lo )0!05! .J J 

I 100 l (41 l7i iiil 19) (13) (7) !I OI <13i 113i 117) 
:GHFRiHEN!O 

Sl!PERIO;; /B l 2 
., 

9 2 13 i 13 13 14 0,269 ip \0,01) " (1(;0) (3i '-:'~ ,..,,} 141 ( 12i (3) (17) I 'i! (l]j 1171 118) 
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Gráfico 3 .1. Distribuição percentual das crianças se
gundo os percentis de COMPRIMENTO/idade 
do padrão NCHS/USA e os TERCIS DE RENDA 

"PER CAPITA". Botucatu-urbana, 1983/84. 

35,...------------------, 
D INFERIOR mil IKIDMEDIARIO I SUPERIOR 

99-18 19-29 29-39 39-48 49-59 59-69 69-79 79-88 88-~9 99-1QQ 
Pereentil 

86 



Gráfico 3.2. Distribuição percentual das crianças se
gundo os percentis de PESO/COMPRIMENTO 
do padrão NCHS/USA e os TERCIS DE RENDA 
"PER CAPITA". Botucatu-urbana, 1983/84. 

O INFERIOR miJ IKrERMEDIARIO . I SUPERIOR 

QQ-19 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 69-79 79-89 89-99 99-199 
PeNentil 
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4. CRESCIMENTO E ESCOLARIDADE MATERNA 

As crianças filhas de màes com escolaridade inferior ao curso 

superior distribuem-se concentradamente à esquerda, em rela~ào aos 

centis de COMPRIMENTO/idade de uma populaçào bem nutrida. No 

entanto, esta assimetria em favor dos centis inferiores ê mais 

pronunciada no estrato de menor escolaridade. As distribuiçbes do 

PESO em relaçào ao COMPRIMENTO apresentaram-se diferentes da 

distribui~ào padrào nas escolaridades acima do primàrio, ambas 

assimêtricas à direita (tabela 4 e gràficos 4.1 e 4.2). 

i~&ELA 4 - Distribuil::àes de frequéncias da ll!ostra segundo ESCOLARIDADE 1'\ATERI~A e intervalos centilares de Cúi'IFRIHENTO/ 
idade e FESO/COHPRIHENTO do padrio NCH5/USA, Botucatu-urbana! 1953/B4. 

~------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------

MEDIDAS DO 
CHESC I MENTO 

COr:P~; I MENTO 

POR 

IDADE 

PESG 

POH 

LOKPRII'íEIHú 

INTEkVALOS CENTILAkE5 ESCOLARIDADE· 
HATERt<A -------------------------------------------------------------------- E5THii5TICA 

N (10 -'LO -30 -40 -50 -bO -70 -EiO -90 > 90 

\ PRII1ARIG 96 19 
i 100) (20) 

5ECUNDAR10' 113 ·· 24 
(1001 12í) 

14 
i15i 

i5 

14 
i15) 

(iji 

:iUPHiüR 29 4 3 5 
(1001 I 141 !lO i l 17i 

< PRIHARIO 96 
(1001 

SECUNDARIO 113 

SUFEíi HiR 

1100) 

2~ 

UOOi 

o 
i OI 

" ,J 

14) 

131 

9 
'0' \d 

2 
(2j 

B 
iiil 

" .J 

i4i 

i 
13) 

iS j· 

1191 • · ar 

2 1 
m HOl 

11 
(12) 

12 
(11) 

(17) 

16 
(171 

9 
!iil 
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(Oi 

iJ 
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15 
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2 
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10 
llOl 

i3 
1121 
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l14l 

4 

b 

t5l 

o 
i OI 

B 
!8) 

13 
(12) 

o 
(Üj 

b 
(bi 

4 
(4) 

4 
(4) 

0~277 (p <0,011 

9 
(8) 

1 1í: 0.145 (p <0, 05) 
161 (111 

O 4 6 0,145 lo )0!051 
(0) í14l !211 

7 12 15 0!123 ip )0!05) 
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I 

Gráfico 4.1.. Distribuição percentual das c~ianças se
gundo os percentis de COMPRIMENTO/ idade 
do padrão NCHS/USA e a ESCOLARID~E DA -MAE. Botucatu-urbana, 1983/84. 

D {: PRIMARIO . [[IIJ SECIJNDARIO ·IJ SUPERIOR 
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Gráfico 4.2. Distribuição percentual das crianças se
gundo os percentis de PESO/ COMPRIMENTO 
do padrão NCHS/USA e a ESCOLARIDADE DA 
MAE. Botucatu-urbana,1983 /84. 
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5. CRESCIMENTO E PESO AO NASCER 
Os nascidos com peso inferior a 3.000g distribuíram-se pelos 

centis de COMPRIMENTO/idade, diferentemente do esperado para uma 

popula~ào bem nutrida. Suas distribui~bes eram assimétricas à 

No entanto~ a concentra~~o de crian~as nos centis 

inferiores foi mais intensa entre os nascidos com peso menor que 

2.500 g. A distribui~ào dos nascidos com peso igual, ou maior que 

3.000g nào diferiu da padrào. As distribui~hes da amostra pelos 

centis de PESO/COMPRIMENTO mostraram-se, estatisticamente, iguais à 

da popula~ào de referência entre os nascidos com peso abaixo de 

3.000 g e diferente dela, entre os nascidos com peso igual ou maior 

que esse mesmo peso. Neste óltimo caso, a distribui~~o mostrou-se 

assimêtrica à direita, com intensa concentraiào de crianias nos 

centis superiores (tabela 5 e gràficos 5.1. e 5.2). 

TABELA 5 - Distribui~bes de freouências da amostra segundo o PESO AO NASCER* e intervalos centilares de CONPfiiHENTDi 
idade e ?ESD/CJHFRIHENTO do padrio NCH;/USA, Bot~catu-urbana! l9B3/B4. 

~ED!úii DO PESO AO INTERVALOS CEtniLARES 
i:HSCH!Et~TG NASCER ----------------------------------------------------------------------- EST~TISiiCA 

(g) N { lO -i O -30 -40 -50 -60 -70 -BO -~o j 90 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

< 2.500 24 13 .) 3 2 I} o o (1,492. ip <O,Oll 
CO:'!PRIMEt>TG (100) (54) í13) íl3) (8) i i)) (4) (0) i4l (O) (4) 

FOR 
IDADE 2500-2999 44 6 11 ..) b 3 4 2 2 4 1 0,236 (p <O,C5l 

(100) !181 {25) (7J !14) !71 !9) {5) !51 (9) {2) 

> 3.000 166 23 lB .,-
I.. i. 20 lJ 17 a 12 13 20 O, 100 (p/ O,C5l 

!100) (141 (li) (13! (12) !Si (10) !5) !71 (8) (12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 2.50(1 21; 3 2 2 1 o 4 2 4 ~ O, 14i (p }0,05) " 

rESO (IOOi [13) (8) i4) (8) il3i (O; (1/i iBl (17) 03) 
PúR 

CO~P~ I r1EtiTü í500-2~'7i J' ., .. ~· 3 í 3 7 3 6 b 5 0,141 (p >0,05) 
tl(lül (L) (7) {]) ( íb) i71 (16) (7) (14) <14i ( lll 

,> 3.000 ió6 2 í 10 19 16 19 IA ,~ 

t.J. 25 32 o, 185 (p <O,Oil 
( !(iü) (li (.:) (bl ( 11) 1101 {il) (8) !13) (15) 119) 

• todos os nascimentos, inclusive os de gesta~bes P~E-TERMO. 
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Gráfico 5.1. Distribuição das crianças segundo os pe~ 
centis de COMPRIMENTO/idade do padrão 
NCHS/USA e o PESO AO NASCER. Botucatu-ur 
bana, 19 83 I 84. 

O { 2599 gl'aMas !IID 2599-29_99 gpattas I }: 3009 gl'aMas 

lll-18 18-29 29-39 39-49 49-59 59-69 69-78 78-89 88-98 99-189 
Pereentil 
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Gráfico 5.2. Distribuição percentual das crianças se
gundo os percentis de PESO/ COMPRIMENTO 
do padrão NCHS/USA e o PESO AO NASCER. 
Botucatu-urbana, 1983/84. 

o ( 2599 gl'WS IIID 2599-2999 g)'aMdS 14 ): 3999 g)'WS 

99-19 19-29 29-39 39-49 48-58 59-69 69-78 78-89 88-99 98-199 
Pel'Centil 
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Quando se consideram apenas as crianças nascidas de gesta~ào a 

termo~ o quadro nào difere muito do jà descrito. As crian~as 

nascidas com peso inferior a 3.000 g concentram-se nos centis de 

menores COMPRIMENTOS/idade as nascidas com peso igual ou superior 

a 3.000 g, distribuem-se equitativamente por todos os centis. No 

entanto a distribuiiào dos nascidos com 2.500g - 2999g mostrou-se 

estatisticamente igual á padrào, diferentemente do que ocorreu 

quando os pré-termos estavam presentes. C!uanto às distribui t~be,:s do 

PESO/COMPRIMENTO o comportamento foi idêntico ao jà descrito para a 

totalidade das crian~as <tABELA 6 e gràficos 6.1 e 6.2). 

ABELA 6 - Distribuições de frequ~nr::ias da amostra segundo o PESO Ali NASCER ~e intervalos r::entilares de COMPRIMENTO/ 
idade e FE30/CDMFRiMENTO do padrio NCH5/USA, Botucatu-urbana, 1963/84. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDIDA DE PESO AO INTERVALOS CENTILARES 
~é Si: INENTú NASCER -------------------------------------------------------------------------- ESTA TISTICA 

\g I N ( 10 -20 -30 -40 -50 -bO -70 -ao -90 i 90 
------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------

( 2.5õ0 13 7 2 i 1 õ o õ 1 o 1 0~492 (p < O,Oll 
JMPR IMEPO !100) i54J (15) (8) (8) i Oi (O) (O) (6) (0) (8) 

FOR 2500-2<õ9~ 36 6 t 3 4 
., 

4 2 :z 4 0,195 (p } 0,05) ,) 

(100) (1ó) (24) íBJ • (11) {8) (11) {5) (5) (11) (3} 
IDADE 

j 3.001) 164 
..,., 
i. .I 1& 21 20 1""" •' 17 a 11 13 20 0,100 (p }0,05) 

!100) (14) (ll) ( 13) ( 121 iBl 1101 (5) (7) 18) (12) 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESú < í.50(i f7 

l.l 2 1 o 2 c 3 2 0,138 lp }0!051 
( 11)0) ( 15) (8) {O) !61 (15) (O) 123) (8) 115) (8) 

FOR 
,500-2~9'7 38 3 3 6 

.,. 
b 3 r 5 3 0,116 lp ) 0,05) ,) ... 

~KPRIKENTG ( !OOi (3j (Bi íBi (lb) (8} í16i í8) i13) t13} (8) 

> 3.00i) 16~ 2 7 lO 11 16 19 14 22 23 32 0,184 lp ( 0,01) 
( 100) (1) (4) (6) 112i (lôi !12i (9) !131 (14) (20) 

apenas os nasci lientos de qesta~bes a TERMO. 

94 



Gráfico 6.1. Distribuição percentual das crianças nas 
cidas de gestação à termo segundo os pe~ 
centis de COMPRIMENTO/idade do padrão 
NCHS/USA e o PESO AO NASCER. Botucatu-ur 
bana, 1983/84. 

D ( 2599 !'aMaS [IIIJ 2599-2999 !'aMás I ): 3999 gl'aMas 

99-19 19-29 29-39 39-49 49-59 59-69 69-79 79-89 89-99 99-199 
PeNentil 
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Gráfico 6.2. Distribuição percentual das crianças nas 
cidas de gestação à termo segundo os pe~ 
centis de PESO/COMPRIMENTO do padrãoNCHS/ 
USA e o PESO AO NASCER. Botucatu-urbana, 

1983/84. 

D ( 2599 9'faMaS !IID 2599-2~99 gl'aMas I } 3999 gl'aMaS 

99-19 1&-29 2&-39 3&-49 4&-59 59-69 69-79 79-89 89-99 99-100 
Peroentil 
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à. CORRELAÇAO ENTRE OS ESCORES DO PESO AO NASCER E OS DO PESO E DO 
COMPRIMENTO ATUAIS. 

Todos os coeficientes obtidos pelo estudo-da correla~~o entre 

o peso ao nascer e o peso ou o comprimento atuais~ cada qu.:.ü 

representado pelo respectivo escore Z ~ mostraram-se positivos e 

estatisticamente significativos. Abaixo dos doze meses assumiram os 

mc•.:i. cw·es valores, acima de 0~50, revelando uma associa~ào mais forte 

do que a encontrada acima dos doze meses <Tabela 7). 

TABELA 7 - Coeficientes de CORRELAÇAO LINEAR<r> por FAIXA-ETARIA, 
entre os escores Z do peso ao nascer e os do peso e do 
comprimento. Botucatu-urbana~ 1983/84. 

CORRELACAO DO PESO 
AO NASCER COM: 

PESO 
COMPRIMENTO 

FAIXA ETARIA <meses) 

o - 11 

0~55* 
0,53* 

12 - 23 

0~35* 
0,33* 

A estratificaç;:~o pela renda "per capita", mantendo-se sob 

controle a idade, continua mostrando associaç;:ões significativas 

entre os escores do peso ao nascer com os do peso e do comprimento, 

mais fortes abaixo dos 12 meses e~ nesta faixa etària, mais fortes 

na fai>:a etària de renda > 1 salàrio minimo "per capita" <TABELA 8). 

TABELA 8 - Coeficientes de Correlaç;:~o linear (r) por IDADE e RENDA 
"PER CAPITA", <em salàrios minimos) entre os escores de 
peso ao nascer e os do peso e do comprimento, Botucatu
urbana, 1983/84. 

CORRELAÇAO DO PESO 
AO NASCER COM: 

PESO 
COMPRIMENTO 

< 12 meses 
<RENDA em sal.min.) 

0,48* 
0,49* 

< 1 > 1 

0,65* 
0,57* 

> 12 meses 
<RENDA em sal.min.) 

< 1 > 1 

0,33* 
0,36* 

0,36* 
0,28* 

-------------------------------------------------------~-----------
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PREVALeNCIA DA DESNUTRIÇAD 
PRDTEICD-ENERGETICA CDPE> 

1. PREVALENCIA DA DPE E IDADE. 

Aproximadamente um quarto <24, 4/.) das cr_i an~as menores de dois 

anos estudadas apresentaram peso preditivo de DPE, ou seja, peso 

deficiente em 10% ou mais em rela~~o ao peso mêdio padr~o. A 

prevalência de formas moderadas, ou seja, grau II, atingiu 3,4'Y., 

n~o sendo observada desnutri~~o grave. Se forem consideradas apenas 

as crian~as de seis a vinte e três meses esses valores passam, 

respectivamente, para 25~7~ e 3,5%. Apesar das propor~bes de 

crian~as desnutridas aumentarem com a idade, os valores n~o s~o 

diferentes do ponto de vista estati-stico <Tabela 9). Deve-se ai 

notar que a classifica~~o de Gbmez n~o ê inteiramente adequada para 

o estudo da rela~~o da desnutri~~o com a idade, uma vez que sua 

especificidade varia com a idade (64) 

Tabela. 9. Distribui~~o proporcional das crian~as segundo o ESTADO 
NUTRICIONAL e a FAIXA ETARIA. Botucatu-urbana, 1983/84. 

Idade 
<meses) 

o 5 
6 11 

12 23 

N 

36 
70 

132 

Estado Nutricional 

Normal 

0,833a 
0,757a 
0,735a 

Desnutrido 

o, 167a . 
0,243a 
0,265a 

A propor~~o de crian~as menores de um ano com peso preditivo 

de obesidade, ou seja, sobrepeso de 10X ou mais em rela~~o ao peso 

mêdio padr~o, foi 0,311, maior do que a encontrada no segundo ano, 

··igual a O, 136, única diferen~a -~estatisticamente significativa 
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encont~ada ent~e estado nut~icional e idade. No entanto estas 

c~ian~as n~o fo~am conside~adas sepa~adamente, mas incluídas ent~e 

as nut~icionalmente no~mais. 

A p~opo~~~o de c~ian~as com deficiência de peso de 2o. g~au 

foi de 0,019 no p~imeiro ano e de 0,045 no 2o. ano. Das oito 

c~ianças com DII, 2 e~am meno~es de 1 ano, sendo uma da faixa età~ia 

dos 6 aos 11 meses. 

2. PREVALeNCIA DA DPE E RENDA 

Um te~~o, ap~oximandamente, das c~ian~as pe~tencentes ao 

te~cil de meno~ ~enda ap~esenta~am-se desnut~idas, valo~ este t~és 

vezes maio~ do que o encontrado no te~cil de maior ~enda. As 

p~opo~ç::bes de c~ian~as desnut~idas nos tereis inferi o~ e 

intermediàrio de ~enda "pe~ capita" s~o, estatisticamente, iguais 

ent~e si e maio~es do que a do tercil supe~io~; po~ sua vez, a 

propo~~~o de crian~as com peso adequado no te~cil supe~io~ ê elevada 

e maior do que as dos out~os tereis <Tabela 10). 

Tabela 10. Dist~ibui~~o p~opo~cional das crian~as segundo o ESTADO 
NUTRICIONAL e os TERCiS DE RENDA "PER CAPITA", Botucatu
urbana, 1983/84. 

Te~cil de 
Renda * 

INFERIOR 
INTERMEDIARIO 
SUPERIOR 

N 

79 
77 
78 

Estado Nutricional 

No~ mal 

0,671a 
0,727a 
0,897b 

Desnut~ido 

0,329b 
0,273b 
0,103a 

* Ve~ faixas de ~enda co~~espondentes em "Descri~~o 

da Amostra", á pg. 74. 

Ao se~em conside~ados os graus de deficiência de peso, foram 
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encontradas as prevalências de 5,11., 2,61. e de 1,31. de deficiência 

de 2o. grau, respectivamente para os tereis inferior, intermediàrio 

e superior, estatisticamente iguais entre si. A unica diferen~a 

estatística constatada foi entre as prevalências de 27,8/. e de 9,01. 

de deficiência de lo. grau encontradas nos tereis de renda inferior 

e superior, respectivamente. 

Ao todo s~o 58 crian~as com DPE, das quais a grande maioria 

(85'l.) pertence aos dois tereis de menor renda (abaixo de 1,28 

sal.min. "per capita"). Os valores médios e medianos da renda "per 

capita" referentes ás tres faixas de peso em rela~~o ao peso médio 

padr~o, revelam também a rela~~o existente entre rendimentos 

familiares e estado nutricional infantil: 

PESO 

deficiente 
normal 
sob repeso 

RENDA "P C" MEDIA RENDA "P C"'' MEDIANA 

0,79 sal.min. 0,65 sal.min. 
1,22 sal.min. 0,96 sal.min. 
1,33 sal.min. 1,06 sal.min. 

A maior prevalência de DPE foi constatada no QUARTIL de menor 

renda <até 0,51 sal.min.>, atingindo o valor de 37,3/.; a menor, no 

QUARTIL de maior renda (a partir de 1,5 sal.min.>, sendo igual a 

8,51.. 

3.PREVALeNCIA DA DPE E PESO AO NASCER 

Se forem consideradas todas as crian~as, independentemente 

da idade gestaciohal, a prevalência de DPE é-de-58,3/. entre as 

crian~as nascidas com peso menor que 2.500g, sendo 

significativamente maior do que a prevalência entre as nascidas com 

peso igual, ou maior que 2.500g <Tabela 11). A prevalência de DPE de 

2o. grau foi de 20,8/. entre os nascidos com peso menor que 2.500 g e 

.· 
1 (H) 



de 1,4/., ent~e os demais. 

Tabela 11. Dist~ibui~~o p~opo~cional das c~ian~as segundo o 
NUTRICIONAL e o PESO AO NASCER, Botucatu-u~bana, 

Peso ao 
nasce~ <g> 

< 2500 
> 2500 

N 

24 
210 

Estado Nutricional 

No~ mal 

0,417a 
0,805b 

Desnutrido 

0,583b 
0,195a 

ESTADO 
1983/84. 

Se fo~em consideradas apenas as crian~as nascidas de gesta~~o 

a te~mo, a p~evalência de c~ian~as com DPE ~esulta em 76,9/. no g~upo 

de baixo peso ao nasce~, valo~ este maio~ do que os valo~es 

encont~ados nos g~upos de peso deficiente e de peso adequado ao 

nascer, iguais entre si do ponto de vista estatístico (tabela 12>. 

Ent~e os nascidos com baixo peso a p~evalência de DPE de 2o. g~au 

foi de 23,1/.; entre os demais, foi de 1,5/.. 

Tabela 12. Dist~ibui~~o p~oporcional das c~ian~as nascidas de 
gesta~~o a termo segundo o ESTADO NUTRICIONAL e o PESO 
AO NASCER, Botucatu-u~bana, 1983/84. 

Peso ao 
nasce~ 

BAIXO 
DEFICIENTE 
ADEQUADO 

N 

13 
38 

164 

Estado Nutricional 

Normal 

0,231a 
0,711b 
0,833b 

Desnut~ido 

0,769b 
0,289a 
0,177a 

A prevalência de DPE ent~e as crian~as nascidas de gesta~~o a 

te~mo e com peso igual ou supe~io~ a 2500g ê ~e 19,8/., sendo de 29/. 

ent~e os nascidos com peso deficiente de 17,7/., ent~e os nascidos 

com peso adequado. 
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DISCUSS~O DOS RESULTADOS 

Trata-~e~do quadro nutricional dos filhos menores de dois anos 

de uma conjuntura em crise: recess~o económica, queda de produ~ào e 

consumo~ piora dos indicadores das condi~bes de vida, tensào social 

e politica. 

'v'ivia Botucatu no inicio dos anos 80 um crescimento de 

instala~bes residenciais superior ao crescimento demogràfico mêdio 

esperado para a dêcada. Ao lado disso, nào se observava crescimento 

nem comercial e a oferta de empregos decrescia. Em 

das consideràveis coberturas dos serviios de 

à.gua, esgoto e limpeza pública, bem como da elevada concentração de 

recursos mêdico-assistenciais, ocor~ia.estagnaçào ou mesmo piora. 

das condiçdes gerais de saúde~ afetando à prOpria reprodução sócio-

bi ol õgi c a .• Problemas peri-natais e as pneumonias voltaram a 

entre as causas de óbitos infantis, e o risco de morte 

Embora Botucatu houvesse assistido á incorporação da 

mào de obra feminina no mercado de trabalho na dêcada precedente, 

causa. da industriafizaiàO e da expansào do comêrcio e dos 

hà motivos para se considerar o engajamento de mais de um 

ter~o das màes na força de trabalho, tambêm como decorrência das 

di f i cul d<?.ldes das dificuldades impostas pela à 

sobrevivência das classes trabalhadoras. Naquele periodo de intensa 

da renda e sêrias dificuldades para as classes 

trabalhadoras observava-se no pais, a incorporar;ào de novos 

el emf::>ntos na força. de trabalho, especialmente de mulheres das 

famílias pobres (43). Mesmo com a participaçào de vàrios membros da 
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+ and' 1 i a na fo~ça de t~abalho~ observava-se empobrecimento geral~ 

elevando-se a p~opor~ào de familias com rendimentos mensais abaixo 

de .t sal~u··jo--nd.nimo "per· capita" em compar·a~ào com a si ·tua~ào de 

cinco anos antes. A eleva~ào do custo de vida em 1983 fora a maior 

~egist~ada naqueles Oltimos vinte e quatro anos. 

Fo:i. nesta conjuntura critica~ com evidE?ntes sinais de 

dificuldades materiais e morais para a ~eprodu~ào e subsistência das 

classes trabalhadoras baixo-assalariadas, que nossas crian~as aqui 

estudadas, foram geradas, nasceram e estavam sendo criadas. 

,::11 gu.mas cat-acter· i st i c as da amostra constituem-se em 

possibilidades de distor~ào no consumo de"bens bàsicos, ou seja, em 

contra valores para a saúde. Sào elas: a) quarenta por cento moram 

em setores habitacionais mêdio-baixo e baixo~ com precària infra-

estrutura dP saneamento~ limpez<::<., ilumina~ào e cal~amento; b) 

sf.::ossent.:•. por cento tem rendimentos mensais menores que 1 salàrio 

rninimo "p<:>r· capit;:.." f~ 75%, menor-es que 1, 5; c) quarenta por cento 

das màes tem o primàrio como escolaridade màxima; d) dez por cento 

das crianças nasceram com peso menor que 2.500 g e 6% dos nascidos 

de gestaçào a termo eram desnutridas ao nascer; e) quarenta por· 

cento havia sofrido, recentemente, algum quadro sugestivo de doença 

e 18% haviam sido internadas. A distribui~ào dos rendimentos indica 

que apenas 25% das crian~as estariam protegidas dos graus moderado e 

grave de DF'E, que 66% se encontrariam expostas a riscos 

consideràveis de sofrê-la (21). A baixa escolaridade materna indica 

procedénci '""· social das màes sugerindo dificuldades no consumo de 

bens bàsicos desde a inf~ncia; junto com o baixo peso ao nascer 

sugere a permanência de condi~bes assistenciais e alimentares 

desfavoràveis durante a gesta~ào <14~ 38). E as interna~bes~ salvo 



distor~;ões gE·radas pelo modelo assitencial, sào 

indicativas de situaibes graves ger- acJ.:~s, predominantemente, pela 

concomitência de infecibes e desnutriiào (3, 86, 91). 

Outras caracteristicas da amostra constituem-se, no entanto, 

em fatores de sa~de ou em valores. Sào eles: a) consumo quase que 

unênime de assistência pré-natal e de puericultura; b) consumo 

un&nime de assistência hospitalar ao parto, com a ressalva de que 

este tenha sido operatório em elevada proporiào, o que pode 

convertet- em prejuizos parte deste valor, pela prematuridade e 

agalact~a- que. disso pode resultar; c) consumo de leite materno, 

atingindo 72% das crian~as nos primeiros seis meses, 

mêdia de 4 meses; d) consumo de suplemento alimentar (leite em pó) 

26% da~ crian~as. O consumo do-leite materno e do suplemento 

alimentar tem outro significado também. Ambos, concentrando-se no 

estrato socfal de . b . ma1s ali·:a renda, afiguram-se como pràticas 

compl . ..J.l sàri as diante das dificuldades financeiras e da fome, 

presentes no cotidi~no dos baixo-assalariados. 

O perfil reprodutivo encontrado, ou seja o quadro de valores e 

contra-valores descrito~· responde.-<. pelo per f i 1 antropomêtrico-

nutricional dos menores de dois anos da cidade de Botucatu. No 

conjunto, as crianias eram menores do que se podia esperar de um 

crescimento adequado. Quarenta e cinco por cento situavam-se abaixo 

do percentil 30 e 20X, aba1xo do percentil 10 da distribui~ào padrào 

do comprimento/idade. Isto significa que o pot~ncial genético de 

crescimento das crian~as nào havia sido totalmente desenvolvido. Por 

seu lado,A a rela~ào do peso com o comprimento distribuía-se 

concentradamente nas faixas centilares maiores, revelando o 
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oredominio peso adequado~ ou mesmo de sobrepeso em rela~ào ao 

comprimento. Apenas 14X das crian~as situavam-se abaixo do percentil 

30 da distribui~ào esperada do peso/comprimento, enquanto 45/. 

situavam-se nos 30 centis superiores. O perfil de c:resc:imento, 

portanto~ a ocorrência de priva~âo alimentar crOnica para 

a maioria das crian~as~ dado o predominio de crian~as "bai:-:as" e 

"pesa.das". 

A prevalência de peso deficiente para a idade~ condj~ào 

preditiva da DPE, foi de 24,4X, sendo de 3,4X a prevalência dos 

ca!:;os de 2<::.. Esses valores nào sào muito diferentes dos 

encontrados para o município de Sào ~aulo em 84/85 (69 ) • A 

prevalência observada ê baixa se comparada com outras situa~~es 

(1.2; 66)' nào se constituindo em problema ~ara toda a 

coJ. et. i v :i. dc:!cle, mas tào somente para as ~lasses, ou setores sociais 

pot:n-es. Se em situa~bes como a descrita para Sào Luis-MA (12), onde 

a grande maioria dos prê-escolares apresentam DPE, justificam-se 

intervençbes que atinjam a popula;ào como um todo, em situa~bes como 

c:r. presente, nào~ Neste caso a discrimina~ào, pelo diagnOstico, das 

condiçbes sociais de maior risco, ao lado das de risco minimo~ DL\ 

mesmo isentas de risco, vem ajudar a orientar o "que fazer" diante 

do quadro encontrado. Cabe comentar neste ponto a superestimativa de 

risco de DPE gerada pelo critério de Gómez dada a sua baixa 

espf?.C: i f i c: j da.de, variàv€"~1 em fun~ào da faixa etària abordada (64) • 

Isto faz concluir falsos-desnutridos na prevalência de DPE calculada 

Na faixa de DPE I este excesso seria de 

' 
aproximadamente 15,9% e na de DPE II, de 2, 3/. (77). Hà proposta de 

subtraçào deste excesso dos valores encontrados para as prevaléncias 

dos dois graus de DPE. Isto feito~ restariam as prevaléncias de 5,1% 

105 



e de 1,1% par·a a DPE de primeiro e segundo grau, respectivamente. Os 

riscos tornar-se-iam menores ainda do que jà sào. Esta e a razào 

tamb~·m de se u.sar a e:-:pressàcJ "pressumi vel DPE" toda vez que se 

Lltil:ize as faixas de deficiência de peso estipuladas por GOmez, 

principalmente quando se trata da deficiência de primeiro grau. 

cronologia do déficit antropomêtrico trouxe questões 

importantes de duas naturezas: biológica e histórica . 

O perfil do crescimento por idade indicou as crian~as de 6 a 

1 1 meses como as expostas ao maior risco de DPE, seguidas pelas de 

12 ·a 23 meses.' ·As menores de 6 meses apt-esentaram-se com perfi 1 de 

crescimento dentro do esperado e tendência ao sobrepeso. Para um 

pe,-·f i 1 reprodutivo como o descrito ê esperado que a maioria das 

situadas numa condi~ào de consumo alimentar insuficiente, 

tenha.m nc:. 2o. semestre de vida o periodo mais critico. De um,-a 

situaçào alimentar satisfatOria no lo. semestre, *?m que o 1 ei te 

materno ~ suficiente, passam para outra mais exigente, em que só o 

leite jà nào basta. Some-se a isso a morbidade~ predominantemente 

l.nfeccios.:-~, que assume importância nesta mesma faixa etària, 

aumentando as necessidades nutricionais. 

crescimento t~m sua ·velocidade reduzida, 

Faltando alimentos o 

poupam-se energia e 

nutrientes para fun~bes mais vitais e os primeiros sinais de DPE 

passam a surgir (54). De fato, nesta faixa etària a prevalência de 

deficiência de peso compativel com DPE ~orna-se elevada em rela~ào 

ao primeiro semestre e igual á prevalência do segundo ano~ embora. o 

peso mantenha-se ainda elevado para o comprimento. Somente no 

segundo ano nota-se deficiência de peso compatível com DPE I I~ 

acentraçào e nào invês de supera~ào do processo 
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rh:-snu.tr i c :i on<:..J .. 

Alêm deste aspecto orqanico, fisiopatolôgico, e:-:iste a 

condi~ào histórica particular~ as exposi~bes diferenciadas dos três 

grupo~,; etàrios ("coot~te!õ;") às dificuldades conjunturais. F'ar·a efeito 

de anàlise, considere-se o ano de 1982 o que concentrou o maior grau 

seguido por 1983 e por Oltimo, por 1980, 81 e 84. 

Sendo verdadeira esta considera~ào, caracterizando-se as três 

se à conclusào de que as crian~as de seis a onze meses for~m as mais 

>:.•;{ p nst. E<. s, nos periodc;s pré e pós-natais, par unidade de tempo. 

clt1as informa~des que seriam uteis para reforçar a 

h i pôt.esf::' 1 evantad<::t: fetais e mesmo pós-natais e a 

frequéncia de peso ao nascer menor que 2500g observados nos três 

Explica-se assim, com a concomitência dos fatores 

biológicos e soc1a1s, ambos atuando no mesmo sentido, o pet~fil do 

comprimento e a prevalência da DPE, ambos piores na faixa etària 

aos onze meses, em rela~ào aos primeiros seis meses e 

mesmo em relaçào a outros dados da literatura (69). 

E importante lembrar neste ponto, que se trata de um inquérito 

de prevalência, um estudo transversal, portanto. Nào se pode tomar 

seus resultados, presos á condi~ào histórica de cada segmento etàrio 

e c0!1Siderà-los como retrato do que se passaria com cada individuo, 

dos zero aos vinte e três meses. Para tanto seria preciso um 

d('i!l i nPa.mento J.ongitudin<:d, pelo qual se conhecesse o incremento de 

crescimento, por unidade de tempo~ de cada individuo. 

A descriçao do estadÓ nutricional dos menores de dois anos em 

f une;: à o dos rendimentos confirmou a expectativa formada a partir da 

21~ 66, 67) e do quadro explicativo de ocorrência da 
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DF'E. Evidenciou uma relaç~o inversa entre renda "per c.:tpi ta" 

f.:tmi 1 i ar· e condi~ào antropomêtrica preditiva de DPE, observando--se 

um comportamento muito próximo do que CAMPINO (21) chamou de 

"hipõt.ese do limiar". Embora os valores de ocorrência de DPE 

(prevalência de peso deficiente preditivo e porcentagem de crian~as 

com comprimento abaixo do percentil 10) fossem progressivamente 

menores com a eleva~âo da renda, apenas a partir de 1,28 salàrios 

minimos "per· capita" tor·naram-se estatisticamenb'? diferentes. Como 

se a mudania de qualidade do estado nutricional infantil se desse em 

s.::d tos, talvez o mesmo acontecendo com a qualidade da alimenta~ào 

consumida.Ainda concordando com CAMPINO (21), os dados mostraram 

que, embora a partir de 1,28 salàrios mínimos "pet- capi ta" o 

crescimento seja satisfatório para a maioria das crianças, somente a 

de 1,5 salàrios minimos deixa de ocorrer peso deficiente 

compativel com desnutriçào moderada, situaçào considerada como 

epidemiologicamente livre da DPE e de suas consequéncias. Apenas 25% 

das crianças pertenciam a esta condiçâo. 

Embora a renda tenha um valor preditivo da DPE razoavelmente 

bom, a sua identificaçào nas condiçbes concretas do trabalho 

assistencial pode ser prejudicada por fatores vàrios. Alguns deles 

ser- i &.m: rendimentos de valor variàvel; rendimentos auferidos por 

mais de u.m membro da fa.mi 1 i a; rendimentos ocasionais, i ne;·( i stentes 

ou. insignificantes; constt-angi mente; desconfiança OU outro 

senti mente> qualquer ligado à questào da cidadania e ao juizo de 

vc;.lot- ~;ocial ligado ao poder~ econOmico-financeiro. Sendo assim, 

tornam-se .. 6teis outras caracteristicas de mais fàcil consecu~ào ao 

nivel dos servi~os e do atendimento diàrio e que tenham valor 
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preditivo de DPE equivalente ao da renda. As duas outras condi~bes 

abor·dadas cumpriram esse papel: a escolaridade da màe e a informa~ào 

sobre o peso ao nascer. 

A escolaridade da m~e~ mostrou-se associada ao estado 

nutricional. E importante lembrar que esta associa~ào se faz 

condicionada pela renda~ pois ê quem possibilita tanto o consumo de 

alimentos~ como o de escola. Jà se demonstrou a secundariedade desta 

associaçào em formaçbes sociais rurais e prê capitalistas (62), onde 

a consideraçào da passe dos meios de produçào~ especificamente da 

terra, condicionou a associa~ào da escolaridade da màe com 

prevalência de DPE entre os filhos. Porém; embora esta ressalva deva 

permanecer sempre - a da posiiàO ocupada pela familia nas rela~bes 

de produçào - numa formaçào social urbanizada que se industrializa 

como Botucatu, a escolarizaçào vai se impondo como pré-condiiào para 

a participaçào na força de trabalho e para a obtençào de maiores 

rendimentos. Observou-se coincidência entre os valores da 

prevalência de DPE da mais baixa e mais alta escolaridade, com os 

valores da menor e maior renda~ respectivamente. E provàvel que se o 

agrupamento da escolaridade da màe utili~ado tivesse sido outro, com 

o primàrio completo incluído no grupo de escolaridade intermediària, 

teriamos três faixas distintas de risco de DPE, diferentes entre si, 

como se viu em MONTEIRO et alii (65). Merece destaque o crescimento 

de acordo com o esperado e a prevalência nula de DPE li na faixa de 

escolaridade superior~ condiçào desfrutada por 12% das crian~as, 

somente. 

A informaçào sobre o peso ao nascer mostrou-se de grande 

utilidade, 

primordial 

revelando situa~bes ilustrativas de que esta condiçào 

da criança deve ser considerada no cotidiano da 
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assistência e da pesquisa. Além de ser um indicador das condi~bes de 

vida da familia, pelo vi. ncul o que guarda com as condi~bes de 

nutriçào ( 14, 38) ou com a classe social da m~e (5), o peso ao 

nascer determina o crescimento futuro da crian~a <4, 38). Foi o que 

se viu nesta investi ga.~;ào. O peso ao nascer mostrou-se 

correlacionado com o peso e o comprimento da crian;a abaixo e acima 

1.2 meses, mais fortemente nos primeiros 12 meses. Esta 

correl ê1t;ào ficou mais forte ainda na faixa de renda de 1 ou mais 

salàr·ios minimos "per capita", provavelmente porque as crian;as em 

melhores condi;bes gerais de vida sofram menos agressões externas, 

grL.tpo mais homogêneo quanto ao crescimento e menos 

disperso em rela;ào à tendência do PN com as medidas futuras. 

E~·:pressando de outt-o modo-,· na f ai :·:a de bai :·:a renda (menot- que um 

si:..l àri o-mi. ni mo "P/C") ê bastante plausivel que o peso adequado ao 

n<:3.~~cE?r 

futuro; 

pt-ov2t.vel 

venha a se transformar em peso e comprimento inadequados no 

enquanto que na faixa de renda mais alta, é bastante 

que peso adequado ao nascer evolua para medidas futuras 

a.dequadas. Embora no estudo do perfil do crescimento e da 

prevalência de DPE pelo peso ao nascer nào se tenha controlado a 

idade da crian~a, o que seria recomendàvel, seus resultados informam 

que nào s6 o peso ao nascer, mas também a idade gestacional deve ser 

Ocorreu uma única, porém importante mudan~a no perfil 

do crescimento das crian;as, ao serem estas consideradas na ausência 

dos nascidos prematuramente <pré-termo): os nascidos com "peso 

deficiente" passaram a apresentar a distribui~ào esperada do 

comprimento para a idade. O estudo da prevalência mostrou que entre 

os nascidos com menos de 2,5 Kg (pre~aturos ou nào) existem quinze 
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ve~es mais desnutridos moderados, do que entre os nascidos com 

Kg ou mais. 

Discute-se a pertinência de se tomar o baixo peso ao nascer 

como indicador das condi~bes sociais familiares. Sabe-se que a 

in~idéncia de baixo peso ao nascer varia de 5 a 8% nos paises 

desenvolvidos e de 13 a 43% nos paises em desenvolvimento, havendo 

uma estimativa da OMS de que as incidências médias nestes dois 

grupos de paises sejam, respectivamente, 7 e 18% (14). Nunca ê 

dem~is lembrar que se tratam de cifras médias e que portanto, em 

forma~bes sociais fundadas na existência de classes sociais t~o 

desiguais no que tange ás condi~bes de vida, elas escondem as 

desigualdades de riscos destas classes, seja nos paises 

desenvolvidos, seja nos sub-desenvolvidos. E o que nos mostra o 

estudo de BARBIERI (5) sobre nascimentos em Ribeirào Preto em época 

recente. Conquanto a incidência média de peso menor que 2500g tenha 

sido de 7, 1%, entre os filhos da burguesia foi de 2,7%, na pequena 

burguesia foi de 3,3% e no proletariado foi de 8,1%. Este mesmo 

estudo revela que a condiçào de classe social encerra um espectro de 

características, consonante com a capacidade de consumo de bens e 

servi~os de cada uma delas. Fica claro que baixa renda, baixa 

escolaridade materna, baixa frequência á assistência pré-natal, 

assistência médica póblica e pré-maturidade predominam nas familias 

proletàrias e o contràrio, nas familias burguesas. Deste modo pode-

se tomar a ocorrência de baixo peso ao nascer como um indicador da 

condiçào social dos individues~ ou das coletividades, dado que a 

maior parcela do seu risco atribui-se a priva~bes~ ou distor~bes no 

consumo de bens e serviços fundamentais para a reprodu~ào biolbgico-

social. E o que nos mostram todas as anàlises, multivariadas (14>, 
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ou histbrico-estruturais (5). 
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SJ:NTESE 

O projeto inicial desta pesquisa tinha a marca da concep~ào 

multi-causal da Epidemiologia. CondLtZ i a~ porta.nto~ para a anàlise 

da ocorrência da DPE. Para tanto elaborou-se um 

inquêrito detalhado sobre características individuais e familiares, 

que incluia o exame antropomêtrico individual numa amostra 

representativa do universo urbano. Praticamente nada foi 

negligenciado nesta busca de dados clinico-individuais. A anàlise se 

encarregaria de juntà-los e associà-los ~ de buscar uma explica~ào 

achados mais expressivos. Pretendia-se desvendar algumas 

i ndagaçbf.?s 

c:ontr i bui t-

remanescentes de estudos anteriores que viessem 

para a construçào do conhecimento sobre a instalaçào da 

desnutriçào no organismo infantil. A busca de informações se 

restringia ao êmbito imediato dos individues e de suas familias. 

portant.a, a confusào histórica de que BREILH falou, a 

convers~o da Epidemiologia num ''aditamento secundàrio da vertente 

cli'.nica. dominante" ( 18) • da momento em que se tomou 

consciência da presença desta confusào, procurou-se recuperar o 

curso próprio da Epi demi ol c1gi a, pela complementaçào do quadro 

empirico com o seu correspondente histórico-conjuntural. 

A construçào do quadro teórico explicativo da ocorrência da 

DPE veio cumprir o papel de desvendar os vincules dos fenómenos 

clinico-biológicos com o êmbito geral de determinaçào d~s condiçbes 

de vida e saúde: a estrutura económica e sua correspondente super-

estF·utu..-a poli ti co- j ur i di co-i deol óg i c a. Alem. disso~ veio desvendat-

tambem a procedência de algumas condiçbes, corriqueiramente 
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inclui das na. categor-ia de "vetr-iàveis sõcio-económicas" e tomadas 

como causas da DPE endêmica. Em virtude disso~ foi possive,.l 

visualizar- a antecedência dos rendimentos familiares em rela~~o á 

escolaridade das màes e ao peso ao nascer, utilizando-se-os como elo 

ar-ticulador do processo social com o estado nutricional 

Descreveu-se assim o estado nutricional dos filhos de um 

centro urbano antigo do interior paulista. com recente implanta~ào 

d.:;.. produç::ào numa conjuntura de crise econOmica com 

visiveis reflexos sociais e politicos. O quadro nutricional descrito 

ê condizente com o nivel de desenvolvimento econOmico-social do 

municipio e do estado a que pertencem os menores de dois anos. O 

quadro nutr-icional r-egistra efeitos das dificuldades de consumo 

vividas pelas crianç::as e suas familias durante os periodos prê e 

pos-nC~.tai s ~ nos anos imediatamente anteriores ao da pesquisa. A 

predominéncià da deficiência no crescimento longitudinal com peso 

adequado, indica o caràter crOnico da desnutri~ào. A ocorrência de 

dificuldades de consumo alimentar e de morbidade associada ê 

revelada por uma pequena fraç::ào em situa~ào nutricional mais grave. 

O quadro poderia se completar com a investiga~ào das perdas fetais 

e infantis cort-espondentes à<. get-a~ào-' es.·tudada, o que nào se fez. 

Se por um lado, as prevaléncias de 24,4% de DPE e 3,4X de DPE 

moder-ada sào compatíveis com condiç::bes mater-iais de vida regulares e 

oferta de serviç::os assistenciais ao alcance da maioria, por outr-c.\ 

lado, essas mesmas prevaléncias indicam também que iguais propor-~bes 

de menor-es de dois anos pertencem a classes sociais com priva~bes 

crOnicas no consumó de bens bàsicos! 

Embora a assistência à gesta~ào, ao parto e pôs-natal, tenha 

s1do consumida pela quase totalidade dos menores de dois anos, 

114 



oode-se supor que essa assistência se tenha feito~ p.:wa alguns~ em 

socorro a dificuldades maiores. Autorizam esta :.uposir;i:lo o consumo 

do leite em p~ distribuído para as crian~as de baixa renda pelas 

unidades de saüde oficiais e a consideràvel taxa de 18% de de 

hospitaliza~~o das crian~as~ das quais 75% eram de baixa renda e 35% 

df:?snutri. da.s. 

As desigualdades sociais existem e os rendimentos familiares 

mostraram ser o agente mais próximo a intermediar as relaçbes entre 

a posiçào de classe e as condiçbes de consumo de bens e serviços. 

Rendimentos tem a ver com a capacidade de consumo de alimentos, de 

i nstrLH;:ào~ de conforto, de assistência ••. Numa circunstência 

histórica como a que se vive sob o modo de produçào capitalista~ em 

que a produ~ào e o consumo vinculam-se~ antes de tudo~ à reprodur;ào 

do capital~ o consumo de alimenttis nas zonas urbanas, como a de 

Bc>tucatu. ~ decorre da capacidade de compra de cada um. Nào serà 

demais retomar agora as consider~bes iniciais feitas neste estudo, 

as quais se aplicam tambêm à realidade descrita, parte de um todo 

indissociàvel composto de desigualdades sociais e económico-

E previsivel que a erradicaiào da FOME e da DESNUTRIÇ~O 

ENDEMICA decorrerà da abaliiào das desigualdades sociais e politicas 

que sào geradas pela posse privada dos meios (e dos fins> 

Serà preciso mudar, portanto, a essência do modo de 

produçào gerador de desigualdades~ antes que se possa ver a 

DESNUTRIÇ~O abolida como fenómeno coletivo. A realidade brasileira 

no periodo em foco ê pródiga em exemplos. Basta lembrar que em meio 

á sêria crise recessiva~ .verificaram-se mecanismos protetores da 
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esséncia do modo de produç~o, basicamente a "democratizaç::~o" das 

dificuldades e dos prejuízos econoAmicos e políticos. Discreta 

desconcentraç::~o da posse da terra, acentuafio da concentraç::~o da 

renda, queda na produç~o de alimentos e de produtos exportàveis e 

escassa disponibilidade interna de alimentos, s~o fénomenos da crise 

que penalizam mais os pobres e poupam os ricos. 

Na busca da superaç::~o da FOME, antes que se enfrentem as 

questbes estruturais, s~o de interesse tambêm medidas prêvias e 

capazes de promover o desenvolvimento da produç~o e a 

ampliaç::~o do consumo entre as classes trabalhadoras. Estas metas 

ser~o alcançadas medi~nte medidas desconcentrador s da posse da 

terra e da renda e emancipadoras da economia da dependência 

estrangeira nos seus setores vitais medidas capazes de abrir 

espac;:os de maior participaç::ào das classes trabalhadoras na 

distribuiç::ào dos bens produzidos e no poder politico. 
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CONCLUSGES E RECOMENDAÇGES 

1. O modelo teórico explicativo da ocorrência endêmica da DPE 

tem no modo de produç~o e nas relaçbes sociais dele decorrentes a 

sua .essência. Considera que a DPE endêmica e socialmente seletiva 

decorre das desigualdades sociais geradas pela posse privada dos 

meios de produçâo, que leva á distribuiç~o desigual dos bens 

produzidos, que por sua vez condiciona desigualdades no consumo 

destes mesmos bens. O consumo alimentar encontra-se condicionado 

pela oferta de alimentos, pelos preços, pela propaganda e pelos 
. 

rendimentos monetàrios familiares. A DPE decorre do consumo 

insuficiente de alimentos e se manifesta a partir de condiçbes 

biolbgicas mais vulneràveis, encontradas nos prê-escolares, nos 

menores de um ano, nas gestantes e nas nutrizes. As infecçbes s~o 

agentes e consequências do processo desnutricional, contribuindo de 

modo predominante para o êxito letal deste mesmo processo. 

2. Os rendimentos monetários familiares sào o elo de ligaçào 

entre a organizaç~o social e a DPE, pois a suficiência do consumo 

alimentar guarda rela~~o direta com os mesmos e eles, por sua vez, 

decorrem da posiçào que os individuas ocupam em relaçào á produç~o. 

O aleitamento materno ê fundamental para a prevençào da DPE 

abaixo dos seis meses, sendo incapaz de se contrapor aos efeitos das 

adversidades sociais, acima desta idade. O grau de escolaridade das 

màes relaciona-se com a DPE pelas màos dos rendimentos familiares, 

particularmente nos centros urbanos mais desenvolvidos. 

4. A conjuntura politico-econOmica em que se desenvolveu a 
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pesquisa empirjca era de crise~ com sinais visiveis de recessão 

económica e de dificuldades para a reprodu~ào social das classe=; 

baixo-assalariados. Botucatu - SP caracteriza-se por ser um centro 

urbano antigo do interior paulista, com surto de industrializa~ào 

recente, porêm com predominio das atividades econOmicas terciàrias e 

irrisbria participa~ào do setor primàrio. Observaram-se repercussbes 

da recessao na conjuntura local, i ncl Ltsi ve eleva~ào 

transitbria da mortalidade ge~~l e infantil nos anos de 82 e 83. 

5. O perfil do crescimento dos menores que dois anos descrito 

pelas distribui~bes percentilares do comprimento/idade e 

peso/comprimento sugere a existência de DPE crónica, OLt seja, 

cont.enc;:ào do crescimento longitudinal (ba.i H a estatura), 

do 

de 

com 

ad~qu~c;:ào ponderai. As ''caracteristicas individuais que formaram 

grupos de crianças com perfil de crescimento longitudinal igual ao 

espet-ado foram: idade menor que seis meses; peso ao nascer á termo 

itJUal, ou superior a 2500g; renda "per capita" familiar maior que 

1,27 salàrios-minimos; e escolaridade materna acima do segundo grau. 

Nos quatros grupos observou-se perfil de peso/comprimeto com 

concentra~ào de crian~as nos maiores pesos. 

o de crescimento longitudinal ma.i s afastado do 

esperado, sugestivo da presen~a de processo desnutricional crOnico, 

foi observado entre as crian~as com: idade de seis a onze meses; 

peso ao nascer abaixo das 2500g; renda "per capita" familiar menor 

que 1,28 salàrias-minimos; e escolaridade materna ate a quarta serie 

do primeiro· gt-au. O perfil·do peso/comprimento nào apresentou um 

comportamento-uniforme para~esses quatros grupos. 

6. Verificou-se a existência de correla~ào positiva entre o 
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peso e o comprimento atuais com o peso ao nascer. Esta correla~ah~o 

f oi mais forte para os menores de um ano e renda "per capita" 

familiar igual ou superior a um salàrio-minimo. 

7. A prevalência de DPE entre os menores de dois anos~ ou seja 

a proporçào de crianças com deficiência de peso, segundo o critérios 

de Gômez, foi de 24,4%, sendo 21% de primeiro grau e 3,4% de segundo 

grau. Excluindo-se os menores de seis meses, esses valores passam 

para 25,7%; 22,2% e 3,5%~ respectivamente. 

se verificaram diferenias significativas entre as 

prevalências de DPE segundo os grupos etàrios. O fato foi atribuído 

á baixa especificidade do critério de Gómez, bem como á sua 

variabilidade com a idade, o que redunda em superestimativas de 

prevalência de DPE~ sobretudo nas menores idades. 

Rendimetos "per capita" familiares iguais, ou superiores a 

1,28 salàrios minimos; escolaridade materna acima do segundo grau; e 

peso ao nascer á termo igual, ou superior a 2500g, separadamente~ 

agrupam crianças expostas aos menores riscos de DPE., sendo de 10,3% 

para renda e escolaridade e de 17,7% para peso ao nascer. A menor 

prevalência de DPE foi verificada na faixa de renda igual ou 

superior a 1,5 salàt-ios minimos "per capita"~ senda de 8,5% e isenta 

de DPE II; a maior foi verificada entre as crian~as nascidas á termo 

com peso menor que 2500g, sendo de 76,9%, com 23,1% de DPE II. 

Sr. Em sintese!, o padrào nutricional descrito para os menores 

de dois anos da cidade de Botucatu-SP condiz com o esperado para .os 

centros mais urbanizados do Estado de Sào Paulo hoje. Condiz também 

com o esperado para uma forma~ào social capitalista, fundada no 
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interesse do capital e em desigualdades perante o processo de 

produ~ào e consumo. Embora a estimativa de ocorréncia de processo 

desnutricional entre os menores de dois anos de Botucatu n~o seja 

tào desfavoràvel, encontram-se situa~bes particulares em que 0 risco 

de DPE ê elevado, e outras em que ele ê praticamente nulo. Isto em 

fun~ào da posi~ào que as familias ocupam na organiza~ào social, 

indicada pela renda e pela escolaridade, mas nào sà. Em fun~ào 

também da idade da crian~a e do peso ao nascer, duas condi~ões 

biolàgicas, porem histõricas também, uma vez que encerram 

experiências previas de vida determinadas pela conjuntura e pela 

condiçào social da famllia. 

9. J;:ecL1menda.-s.;e~ 

que na. realidade de Botucatu-SF' sejam utilizados 

n::ndi mentes "pet- capita" de 1,5 salàrios minimos como limiar de 

,,-i sco de DPE; 

que na realidade de Botucatu-SP se considere ;: escol at- idade 

materna abaixo da quarta sêrie do primeiro grau como condiçào social 

indicativa de risco de DPE; 

que o peso ao nascer seja considerado sempre em estudos de 

epidemiologia da DPE como condi~ào a ser controlada; e qLte peso ao 

nascer abaixo de 2500g seja considerado condi~ào indicativa de risco 

de deficiência de peso preditivo de DPE; 

que todo esforço seja feito para aume~tar o consumo do leite 

materno atê o sexto més, por todos os lactentes, especialmente 

aqueles das cl~sses pobres; 
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- estudar mais detalhadamente~ na realidade de Botucatu-SP, as 

relaçbes existentes entre rendimentos, tipo de parto, peso ao nascer 

e aleitamento materno, sob hipOtese de que o parto operatório 

associa-se com baixo peso ao nascer e com agalactia. 

- repetir estudo semelhante numa conjuntura de prosperidade, 

sob hipótese de que o perfil de crescimento indicativo de DPE 

crónica e o maior risco de DPE ocorrer~o em maiores de 12 meses e 

nào antes. 
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( F··97) 

!n;~iri to sô~~ llS co:"':H -:Õ'!s de saúde e nut~o-~ -~~~';.i!S_. 

~~~ores ~e S ano s da zo:"'a urb~na de Botuc~~~s~~~~~~. 

A a?licsç ão ~~st' questionârio ~e~itir~ ~lher infor· 

r~çõ~s c~~le,entares sôb~e as crian~~' ~~nores de 5 anos 
ne~•ncentes às ra,Ílias que co,põe~ 4 a-ostra no~ulacion~l 
ur~ana ~ Investi~açÃo sôbre con~i~Ões de saúde e rle vida. 

T~is!in!o~ações dize~ res,eito aos cui~~1os 1estin~dos às 
C!"i411';•1S, c!esde anteS do nasci~ento até 0 dia ta entrevista. 

~ .. nten::e - se por cuidados: Assistência !1ré:·nat:al, "ssist:ência 
AO ~~rto, aeo~?anhanento de puericultura, orienta~ões reeeb! 

das ~ela ~ãc sôbrc ali~enta~io, ~ue~ fica con a cri~~ç~ di~
ri&,e~t• , ~ue~ a al inenta e qu3l a alinent~ç5o, etc.A1é, ~i! 

so, tais infor~r,Ões di~e~ respeito ao est~do nutricional rla 
er!.ruv;., e :!a i"t~e , estt1belccido ')O!" al:-u~v•s :"'1edid;,s ofetuadas 

e~ a,bas no dia da tntrtvista . 

~~!~nta~~o ~ar~ ?~eenehi~ento do r-o7~ 

T~e-, I · _l_l_enti~ie~·iio do ro.,ili~ 

\ entN!vist.ldnr., Ctê: nic:n de An t r-ono,ctria) T'QC~ ~~rá 

o• f ·· 07 ccn todos os tónicos ~ovi:Sól.-~nto pre~"chi1os. 

!':~ ... 11- .!.~~.c-"cã., ~a c!"'ians~ 

a ~ntre•Jit;t.l\dora ~everâ :>~encher os se""'Uintes :ó~i 

cos · 1ata -:Se n.,sci:v!nto .1 .. cria.,fa e :SatA da entre·

vista C~i1 . :-:es e ano) · !.!'~~.!"!!." re""istr"'r a rel~ 

~1o e.nt:-e J .,essoa rJU~ vai ~restAr as infor-... ções e 

a c:-iant;a (e-: : ,de. ~ai , avÓ : ti! im~, vi~i~h, _,ete) 

he, UI- ~aracterísticas {a'Úliues 

Md~ " :>rttnchor Ce4tos in!on:::ao;õ~• já const .... , do I 
F· O?). só no caso lo questionirio ser ~c~~i~o co~
a.l'!'".J-,'l o'bservaçlo, tentar o):\ter e~ ~t; a ren<!-1 !oU"'.!·· 

liar oens•l • & renda ~tc~a nensal). 

;"~~ <··:~:-~=·c-.:- - · 

f te·~ fY · ~,_ra'!:..!.:..: Í~ti c~ s "l l to!!""r. !': • 

t Ó'lÍ CO na d a ,, "r~e !'• hf"r" 

t Ó:>i co 2 - ,er-untar c :-e-i~~:""'·':!' ·i·1i:,~.._: filho; ,, 

-ãe ,:!., cr i '!O';ü ti! '.' C ; ~c .::-;· .. :;:. :.:st ão vivn'i 

e f!U':-t tns - .or:-c:-- z.""'\ Ci:"lclt.•i-· ; cJ• i õ\ :1 ';\l e:• 

es'tu~o) 

tó~ico 3 - na(.~ a o~~nc~e:-' . 

f t !!:'1 V- ~SS"Í!:t;ncit! !"lê~ ice ·s ocill1· C.St ' f':c.r CO":.""'ÕIJ.-S'! .:!e 

ci~co (5 ) tõ,icos , c~~a u, ~!1~ ~ ~cluin~o v~ri3s 

9e:-~untl!s, s e njo que cAc!~ u-:.~ (jes .·1 5 t~, vá:" i '\S res

T'I :lS't'1s. !. cnt:'evist.~jora ·tev~rá a.s sin1 l t: r C'J, u-. cÍ!: 

culo -.::- re:1or do nÚ.,e:""o cO!"r"CS'")ond!nt~ :\ f'llt'!:"'nllti va 

cit~d, ""'el~ in'or~an~e Cex~ nrê-~Jtal · - rC:? ! ·s L, 
@n~"> - - --·-

t ó-, i co 1 · c o;"lnÕc··sc ~e f}Ucl !"ro (&r ) per~Jnt~~ sÕ!:>~ o 

, :-;-nr!t"l .:!a ...... l '! ~~ cri~t;"'!: ..,cvc :;c e r.· 

ten~'!r "'0!" ~ ssi!:t-!n-:i ll ~::.é::"'.:!!.~~ to·.!o ·! 

CO"':. "a:lha-~n to ncrió:.:.c~ c !":"'C_r: !"' l- ·" ~0 ~~ 
u;:; '\ ... e: !i t el:-:~c co ... o o~j '! t i·:o .:'! c ;:-c\·o:-:-;i:

co;,-,lic~v;Õ~:; f"'Os!õ ::vcis t!a - r ,•:i ·!e-:. ~:> ,,::: 

t o c: ~o r-õs- i':lrtC'I, t e, Cf'I""\O ?J""':..,•1:'"1:" --:. ~ . .:.. 

tu:-a -;ia "fiL-·1 os c:uic::! J:!os co~ ol cri.l:'l~"':. 

f.S.="! ;,ssino~ l.lr se '-' ~;;e fe z O'J nlo. 

<?~'? .1ss int\l.1r r.: ,, l rc rn-1ti v 1 co:-r'!s""':>:i ·! .-!! 

t e ol') l ocoll ( o•J se:-vi ':'O ) ond'! ol -.i.'! 

foi 'tend i~~ dur~nt~ o ~:-;-n~t ~ l. C 

~~.~-~ -:c:-1 us.\-:!0 fiõ.lo1 :-&!.:) a 
-: i.e n -i o !e~ o ; r'f! ... n .,J t tll . 

t!e s ! :? , rocu r 1:- Sll~c r• " ""'·l:-:i r ~~ tj,"J"! :-:ê~ 

3 ~~~ ~~ r!"' :. ~n: ~ - ~ ~ :C~ A t e :"' ~S 

s i s ~ i; :'le i 1 :l :""·! · :i! t ·"'1. ,\:; s Í :'\Al ol :'" c\ 

.,1:~:-~ ·!· i v' C'J!'!"I!S...,0:11e!'lt'! c!e acc ::_ 

1o ce~ A ~es ~~s: ~ ~~ ~ie (a ~ntre · 

·.:ist.lc!o r.\ -!e ·-'~r: co~v~ rter o .,es 
-.~:.cio:-.a-:"o :'1~11!: i nf? !"-.llnte er t:-i 

~ .• $~:-e). 
ex~ ~o nê~ = 2 ~ t~i~es:re 

S9 ~;~ = 2r :ri~~st~ 
1 " :-.ês = 19 tri-.C!strc 

r? ~es = J~ :ri~s~re 

):> 
z 
rn 
X 
o 

H 
H 
H 



0 
nlo ::e. .v•l :i c' ~~r; :·~:·: .... ;:''' • \o 4 ~ie: não ------- . 

,. "! = o ~~- ~ :· ~- ~ :, j • 

nt" ~~ v·.!::~s! n:-~:·.::- -:: - ~:~-~-·-~ :::.e r.c. r junto ------
CC."' .~ - ;.! , O 1.\: '! :."O . e VC7.C:S 

'lue '!1 ·\ :-.,!. ~ ~rr.i!:t;;ncL' "~ 
n~t~l ~ ~:sin~!~~ ~ ~lte~n~ · 

;:i va co:-r~l·,on ·:~nte. 2.~~?~ 

~:li_c-~ e r á u~ '!do 'lua:t~o 

~~e ~~ = f~ : o ~~i --~~ta1. 

a 

tÓ~i::l 2 • co:<'Õe-se c!r. seis ( G) ")t~-:untas s?~r!: 
~uc~icu1tu~~ l~ c~i~n~4. ~ve-se entQ~dcr 

por ~uc~icu 1~ra tc~o aco,~~nh&iento ~d~ 
CO·.,Ss'istenci i'\1 '.)C riÓdi c:> e (H'O~ri\nlldO 

co~ o objetivo de zelar n~lo cresci~e nto, 

~esen·Jolvi-c nto, a1 i,ent.,~ão, vttcin" t;Do e. 
hi ~i ~~~ e, ~era1 ~~ cri~n~a (~~ós ~ n~~ci 

nento). 

!_C!,!'? Assin.,1.lr si., ou nÃ:> , caso a cri~n,.a 

I!S~ejo\ sen1:) :1:::o.,.,l,nh.1-!A (ooJ co-:.e-;,.!! 

do a ser) :'10=' u~ servi';O .~e rue:-icu! 

tu:-.1., ou nã, . 

onde? .Jssint "r a A1 t e m '•tiv,, corres;>onde~ 

te a o 1oc-ll ( O'J !õeNi~o) onc!~ ~ crie!! 

~a \'CI""; !õ'!:\•1o at ro n1i j ., rc""ul .'\:"' -~ nte . 

o n~o se ., ,1i·ca se:-.á ~s,.!o q•Jar.='o a cria!!_ 

r: a n.l') r tlZ. :'ucricul t •Jr·l . 

~~o; l '! a i t! ·ri-: ~e ? nroc·.:.:"•V e st :tb~ 1ccer co.,. 

·' ~,)c ~ ,.,rti:" d'! raue i ,1_:: 

·~e .~ cri.,n;-. CO"'f!\OU .1 

nu,.~i cu l tu r'. Assi,"\~1 ·1~ a 

slter~~tiv' co~~s.,on1en· 

t~ . O n5o ~a_:!_!.:.! ser i 
us"Jo '1:J11.ndo .._ cri .I\11ÇS 

" ' ., tu p•Jer~cul t u r A. 

se n;o r ., z, já ~~z? r.c CAS O •J.t crif'..n, a 

nÃo 'star !'a1.endo 'l'Jeri-· 

cult~~l , s"~er se ji f ez 

ou nao , asainal~~o & al
tern~tiva corres?Ondente . 

. ~!'!'-.o..!.'! -~1..!.~ é ?-'r1 a 
cri~nç~ que está (3Zcndo 

~u~riC'1tltur,,. 

. ·!..2: .. :.·~··: .!.? ~s:; : r.:~ l -·: r.-\t~v" co~ 

~s,.,o;-, . 1 .,; nt i. • :. • • :":.1 (ou se:- ~ 

vi -;o) ..:-;,~e: • .-: •. ;-! j.! ro i ~ 

'te! ' i."!a nc- _. _., , de: ~ueri · 

cu; .u:-a I) :· ~~:_:_:- -~;l_i;·~ .; !'.! 
r a. ~ cr::.é"..nc..:.. c;.:! :.Ão ~ f! : ou I 

que cs~i !t.~.;~J . 

!_Á ~e.~,a-:é J\ i<!~t"i.;_~_ ...:_-_~-....:. ~e~is t:--ar •e~ 
,eses 3 ~~~~~ ~~~ ~ cri~nra 

~in~A ~~~"~0 t.~ÍXOU ~~ (a:Cr 

pue~icu 1t ; rr. Es ta 'e rp.un ta I 

n .;o ser.i !".!S("Onl.!da. ~u~ndo 

cri -1nç.1 ~ ou ?~~. ~a-~e~ 
do f!Uericu1 tura . 

tÓ'lico 3 .. ~~,~.lo .-'li--~~ · C?~!'>Õe-se ~e t!u l s ( 2) 

rer::unt"s re ~e r~nt~5 :1 ori en::i\::io 'lua a 

n3e rece:!lt!u ou :1:;0 !>Ó~!"C: .,li: .,-~n ~ o - .lt~r: 

no e q :Jc~ oric~:ou 

.Q.::_:_:.=t:~ ~o ~õ~: =- ~"1.=.2.:._:::5.='-..~~-i_·:.'!.. ::-:·;!rs 
~~: 

~~5l:l -11 ~r a •llt~rn ~t iv.\ co:-!"e:;~on~..!r.~ll ,\ 

~=~st~ ~a~l r~1 a ~le . 
Q~tj_c!'~o_"!'? ·'ssinalo!:" ,, Altrrn.,tivt 

CO:"'f'!S.,Ondcn':e :) f1C5S!>JI 1 f'H"Ofis:OÍC. ... a l OU 

n :io, ')U~ deu a o:-i~n! ·l t; ·io. I) !!_.l_o -~ ,,_..,_l_i 
.~ s~:"â u:;.o1<!à f"'!U tl:l Jo ,, :-. .lc n i o :""!C"!!".~u 

o:-ie:nt.v;õo. 

t ó -. i.::o tt - 5u-,l~-4!nt.,,.~o .f,)i~~,_=: - C0 "~:"' 5~ -:;~ ~~ 
'l U.l~ro (1.&) ~c:--~u,! ·lS, ~ ·'r:~o <:..1s ( 2) r e!'n_ 

:-en~Ql ~ u~o ~~ ~~ ~ tll e 1~4s (1) ~~f "!!"e~ 

tcs a cso rl~ !.,.('oi':~ C:"'l iÓ • .' :-bo!õ os :' :"O~u·· 

tos ta:c:"' :>4rtc do ,ro~ r.,-, ~e su:--l~r:~nt1 

~i o "'li::ento1r c!·\ :=:ec~e:ar il\ ~e ~ i-.i~e. 
c~ st~l é distril-uid:) .;, :'làes ( -:est-1ntes e 

nutri~es ) ~ o l~ite, is criA~ç~ s . 

!:o c Jda q•Jestã';' , assi:\-' l ,,r a al t<e:-n~t iva 

que cprres ··~n-!1! d respos t.s ~:t<:a "')el"- ~:;,~ . 



tÕ~ icc _!_!.'!:C!'l.!!, · CO""'~"!-~ ~ ~': f.\; :,.- ( :· ) ~"!J~"'.unt.1S 

sob!"'c a utili:-.~;:;, .!:! c:-co;~o..:! ~.Jr ""~o\rt l:! I 

c!.1 cri lnt;a . 

f!"~Hl~~~1 i!SSinal a:'"' Si":\ ou :!Zc, Cl:iO 

crian~a cstc ).a ~·!'""!'";t:6nt., nl.o ou 

n~o \.l"l'l c::-ec:\! , Se •li:-- , re .. i s · 

tra":" no.,e dfl ~=-•! t itui'j4o. 

;~sdc c~~ i~~~~? assin"l~r ~ i~ade e~ re· 

s e s. ~ :"J.:lrt: .. ea '":ual a c!"'i.,n

~~ ~~ssou l frequentar re~J~ ~~ 

!:ente a cr~che. O ~~ • ..!.e_·'.2!.~

.~. se!"i usa~o ;>ara a cri \ no; a 

que nÃo !requen ta a crec~e. 

1: t.~ '.' I- cui~l"!~s co."l., crianç.'!: este Íte., con ... eo .. 5e de C'l'Ja· 

t:"":::» Pn p!r!unt.'\ s f!U'! vis , n conhõ!c.!r a p..lrtici:l•' ':: lo 

e 1 .,de O U ~~ outra f'CSSOa n01 CUi~-:ttiOS '"Cr<" iS (! 111 i 

-e~:~~~$ co~ a c~il~~a. 

• :.~~~alh.11 fo_!'~C Col5~!.._~~<l'J!. :~c~~ .c.~ 
~~.!.~'? ,,,oçino~~l J.r" J\lt ... rn lt iv~ c~"~rrt'5"'0:l1~ntc à ner: 

~Jilnênc!a ~ ., .... ~c f'l~!e tr.lt-t'\lh.l. junto 110 fil ho ~ .,:;, o 

se'.l not-::ci-~nto. 

A a l te r:aat iva es'!" iunto t:to f ilho s c::"' Í nssin.,lAC:t! 

c;:.a .1ndo .S :-, ,le que tr~t'1 .1lha ! Or•l C:e Co\!'11 .l { n :j ,, n,'\o vol_ 

':0'..1 A~ tr ... ~ol}ho. ('~~.!!_~C_! :JC::"'á US-1-10 ~,,rl ~1~s 

"';,'.J~ n~o trl~~l~a~ foro~~ .-je C.rH •l • 

~~ rl~ .,ria,ente C:tl cri-tnr:~? !'roC"Jrlr s -,~'1'!'" 

C::r"1 s -, · ~U'1:"1~ -! t')U~": :.:..-:l.S____!!:~ SC OCU"\a CO"'\ ll Ci'i."\n':'•' 

~!.!ri .l ::'h! nt"1 '3: II.Ssi:.i.a.:" a lll t~rnativa co!"'rc S ;"On ·!cnt~. 

• '{Jt~ ~:'tpar., os ,ali,~~? Frocu:-ar ,.,~tr co ... se;·:u -
:--!.."''";&,,uc":'. é"' ~css"M ~ue f!I"\:'"'~.Sr1 "'Ali-:e~ t ., -;~ o ~ ... 

-::""ia.,-;~ ~ii,Lt.!!!,.l -:e:"l.!!· ~: o c .~so rja criAn~JI ;"l•lS Sr'U'' o 

!i-! na cr~c~~~ a~o~~r sii~l~s-~nte · ~:c~~~ 

- " .Je"l c s dá? rrocu:--ar !: ·l~<!: r . '1:'J"'l A n~sso.l ":U"l C: -l o ..!. 
l!.~c:nto ~ sbit--Jal -:~nt'.:! n -!r .. ' cria:v~~. V.:-.!>r.,:" 11! ! r.c:

s~;~j'lr'l a ;:>essoa que j>rep.:!r~, é a !"le s :-..t t: 'Je -1á a co--::!, 

C:.. .,ir& a c:riL'"'':'· Uo Cl!.SO t1e cr'=che , ra";ist:-A~ ~i., · 

~ !. '!s.,~nt~ ~ ~· 

ft : ., "11 ·· -~~t.:~.!:5:!..e: .. :!.. .~.:'-":.~v_i ..=~.:.:-:· : ;~ -! !t .: - ~o.,~c· se 
de ctu1s (2) o~!"'~un;,,~ 'JU-"'!: fl:'"' l"'; !. .. ~d!- · ~e to: :-'-in""r c a• 

qu<! frõ!IJUên-:i.1 i\ ,le to-,o:.~ lP.::.te •3:.or-~n~e ~ :tr.,virJP.z. 

( ~ 3 cri~"'=" ~r :!st•Jdo)1 b\!:: coto i'! ~ '"' a :: G ~s d., r. !o i n .. 

n ·!~t.lo do luite no :"'1-!S,O f)l!r {o"?. 

.'!ocê t~~~~~~~::_~v_i~.~~? :. ,,ltcrn-1tiv& 

_s i.., , Je V{: : e::\ ou,..,ndo S'!="á cssin'\l-11-l ~o e:lJSC\ ~"' ~ãC! 

t~r to,~do l e it~ con ~ frc~u~nc:~ ~~--~~~! ~! u~~(l) 

v~: oor se~-.nil. _Ex. !'h c: .\d~ 'i'J i :-tze C!.S) :!ias ou u-,., 

Ve _z. ao r.~~s , e tc ••. 

·· ~~~ a:\ tc:-ior ~o~ .'!~:!.!.~':.'1...1..~:.~'? ~ão_!,: 
x~t~-~~~n .. lve ~. ser .i ·l !:SÍn~l"'l~~ "!'J:'L,c:1:7' ~ ~3e r \!!e · 

rir 'JU~ não ex i stia l~i te n:> l o cal on:!e .,orav.:J ""é· 
J"'OCll t!a :estar;~o . JlS.n r2!.~ !:cr,í .,ssinllla~.t ']Ul\njo ~ 

~:ie , .. ~ ~Í i rc~"'';arier . :-;toré:-. ,, entr: vistAdo r, -!-=v-::-.í. I 

se .,s~~r·J r-lr 10~ ;a.io se t:--ata de uo-:1 intolcrânci11 

( ,H,lrr~i '• ; J ~~s n3 h.Jrri:-;rl I:!~ c xcc s-;o •. lnsi;o , tll ~r· 

-i, :; n., :--~lc). :lcst-: t:.1so a 1lt~~n~1 ti·;1 as~=- :~o:s in~ 

1-'l t~ ., ~h·:"~ .. [ ·:::..__:..'..! . o 
2·~_:.:_-_c~.!.::!~! s::-',j ,, :;:;i:-: ,]."1.:!.\ tc~l vez f1U~ ,, ~:t! 

r l!f<!-:-Ír nlo t 1:- O h \~i t:l ; n~(') s.:-ntir f ~ll :,\, .!!C. 

~-t;~...:.:.!.zio ::~:""-1 a~s i nill·.,-! ·1 f!Uiln~o ~ ..,_; c ~!.: r i r ur-t 

r .,.;::i.o d ifcN:'\ta ! .ls '!S~cci ! i c.l d.,s. 'icstc caso ~c·i:J 

tr~r 1u•l. 
•:\o~\..,J}~ - S·.: :"j :t!: sin.,l., •! l 1'J l :'l•!o ,, -.;c to~ou I 
l t:-ite n ·l ,":rlVÍ~~:. in!t;"Cnt1~nt •: - .:.: nt~ o;!,t !':"":'1u~nci .l . 

!: .:., 'l ti i - .~:!!_t~~r~: este í:::-. co-:-.?c ~:. :!e 

doi!: (2) tÓ:"'ic-:: . s5'.Jra os ,,ntcco~~:'lt~ s rlo l<!itc -.a . 

t c:-no r.: s~~!""c lli-·~r.tJ-:ln ~~·1 1l ~c c:--i ·l:lÇH -.c:nor ..::o; 

~C IJ~, (U ,,no 0::: C!"! l~'; l l fi~ u.-. (1) ... CÍ:lC:O ( )) i1 :"1 ~ S. 

t.;""~Íc:~ 1 - Co~.:'Õ~·~o! cin -::o (':J) )'=!""--un:tls ';U~ ;>~ocu~ 

~St~~~ ) ~~~ r ~ dUr "'l ~~~ ~~ U$0 110 l~Í te ~ ~ 

terno e l'l t :":"Ínci~.-. is r.~=Õ'!s do ~es":\a."'!e e 

~ ' n ~o utili~a7lo ~o ~~ s-,o. 

roi L,~~~nt'd~? ass i~~l~!"" SÍ~ se.,~r• ~u~ 
A ~ie =-~!'-:ri~ 'lU..! a:-~-'!!'1 tO•J a 

criança no s~ io# in!~~~n!cnte 

.so nC? d \! v~z~s ou dias_ 



~-~ ~.':·~-i-~u.::_ _i_:: : :·~~ - !'.;:,is.:. r ~r a !. t1 1 :! ~ 

~o.1 ol cr.i. .... nr.\ -r~ "C~~!> . ~e ,, c!ur-1·-· 

c: .lo ~:o ·li! i t l\ .. eno·o ~O:" ""''=nor 

u, (l) -,és r•~~is tr."\.. .... P.:'\ ~i_:! C'll 

!e~-

~· .. 'i'.!-11 ol ~~~1_::.-:_:~.~J~::..':.:::.!:-~<:. ? 
"'<!.", ist:-~-:- a J"i\~~o :""lis i-..~o:"~ -lnb 

re!~ri "'!a n~1 ·. r\o!. 

Deve-s~ ~ntenjcr ~r ~es~,e o ~~~~~n~ -

tot~l '. 1o lei ti'! ~-,tll!~c. 

~e - n\o, qual a ~r\nei~~ l r~~~o de não 4~3 

.:-~nt<tr? Í1~(.l~~~r.r -;~~~;;,;:;~~~ 
Únic1 vez. r.!Jistr.t r " ra~~o ;Iin

ci~al !>()r ela refa r i1L 

_co-. que 1 :1do: r:_eceb<!u a ~d~~~~~:1:!J

!!!? rrocur.lr es:"b"le-:er co, ·1 ,3e .a i~1-

de c , JLt~ I Si!:"'.:,:ns flU ":::I C!SI! S t:U!: ,, 
C:"i ,'l ."'c;'l\ !J·lSSOU a tO~lr !:_C_:';J!:;:~~~~ ·"'t 

n.1n.11cir~ , .,e~..,o quo " · cri.'l~"i'' "!Sti
vc:t se _.in~ ., tn-.mdo lo i t-: .,,, terno . 

tó;-ico 2 .1 .. Al i~t~o atuJl ~-.:l..:'!~~.::,:.s_~e__1._·,_~ 

~dL.t!..e.i~~- ' .,ssinnl.1r a ~1ternl· 

tiv ..... un (l) fl • • ·'"~o ,, c:--L1n~" r4! e~hl'\ ~-0-~"l.f'!. 

.!..~ o 1 , ; t •' - • .t >r~~ <i!u-:Mol. 

~ ~l tc rnltiva ~oi> ('.) o~rí ~ssin'l'1A 
t'j1Jol~do <1 cri.m-;ct T"'!.C':t'-C:" ~~:'_C.~~ C l e it': 

dc v ,-,ca ( ·~in nlt'Jr·l · ou c::"Ú .,,~~e ·Jri:<l

do ~ e;, !>Ó). 

/ t ·1 1tern \tiv., três( .') ser.~ assin.,1 .l~! 

S'.':"".,ro q".Je ~ c:"i -1n-:~ , :t l ér. -!e ·":.-. '!."'l~:'lt ~dol 

.?!li! - . .!1 , NC·..! ~'! CO ":"!l l C!"ent~';iO CO, r.l'l\0:

~ !ir .\. 

Qu:'lnjc Jl C:"'Í .l ~"':'·\ rt!ct:>er outro leite ~ife. 

r'l!nt e! 1o hu-. lno '! t1o de V1C1 , ~ss i.n.1l1r -1 

.,lter:lativ., cbco (5) " ••:>•cific~::- c;u1l . 
O n~o se ., !">1 i c a ser i •JScldÕ q'Jl:"do ..1 c~~ 
~3 ror ~~ior ~c 1 ~~o. 

!_!.ú_~~!'~_v:::_~:_:s __ :'_c:_ -~-;-::: :"' ."'' c;;"':~ :- · \ ~· ~ r:-:i · 

n -1r co-. tl r-;).., c- n'' t. : ~·~.... · _ ·:•:o: ~"1 c l. '"': '' 

r~ccbe l~i t! ( j~ t.-:•.~" .. ! '=..:·.~-.-:~ ) ·lO lon·~? 

üo ~i.,, 

~!~.!'::i.,·~~~ (.,:-.! CHIC~.·-.!"' o ~~~~~ro a se

;t11i!"). :'~!"a ~!·e .:.rc:-~1 ~:"' c: s-:~ ~-.:,..:~ ~ ~:'lt~ 

vis~'!~0!"1' Ó!V'!:-o.~ t~~ '!.l .r-..;-.-.~ no:Õ'::S sõ~rc 

c'.li,cntl';3.0 C:.l cri.:)nij : :- -! ::"~!"'~c u~ (l) ,, .. 

r.o e .._ i-!'l~'! - ~~ ir. t:-o~· ~-: ~o :1os c!i!'~~nt.\!s 

;ru,os de ~li~~~tos. 
_Sucos~' -~: :"4'.:!r!-c s~ .,o l!."'iào e 1~

r .,njol, r .1is co~u~ent!, no~- no-!~r~ se~ 

.de! c!nou:~ ou to,~t!. Pe co~cnd~-se o seu 
uso ~i~rio ~ ?~rtir d! t1rC"JÍ!"d se~~n4 de 

vida. 
rrut..t• !"CfCr!-!: ~ .l. ''nÇ'~S, ~~ :"".\, tAn·ln!,"",! 

~ão e ~~~e1te of~re~i lcs ao~ss~dos ou!"'! 

!l.:!dos U"''I A v~:-: 1-0 .. ~i •"' 1 ~"\rt i:'" t.!o s.l:-:u~:1o 

;~s ~1c \•i~'-

;:nr~,li;.p.,!• ':'"'~ !"~':'"'c··!lc a V.!:""l!:.~:--1s -:-: ": ! - \\ 

( -:s··d.n ~! t·~ , cc·r.· ..:. T' .!:-"C'l! .!>, '!te .. )'! t 'l.; · 

l· ~""! .-.e .-; l e ·u-: .-: ~ C to~~tc, ch"Jc!'t : • . -, bo>rin~!!1 
b.lt ·1t-\ . c •:n O".J ::""1, 111'\l!io: uin'n, v1-:c- , .,~.§ 

bC"'r#\ 1 etc •• ) • <J!'i:H1os ~, :') •\:"'!: 0'..1 so-.ls, •1 

'"rtir ~O!> t:--~s ·~~ !> ..!r· ·"! f! vi"!a 1 , .. ~.1 v~: rto 

tli.l. 

~c.::..:~..:!i! = r~! ..: :--~ - ~ -': ~ \!"':"O~, !11b.~ . 1V':Í.1 , 

e te •• US·l t\o-; ~-: '"'·l~ls O'.J ~C"ns ·l •n:--:i!" I 

• . !os t=---:s -: ~ s~ ~ ~c j,\.1 1": , •:- ~ ( 1) vt: : "- => 

d!,, 

J. 1'1'~~ t:' 'J S~"''\ 1'! ~?r':~ i i': ~~ ~ C ~:"C ·liS ~ 

~-:~:;·! r in :~ :1·J-:= :· .., s .... ·:is t .lr1i .,-~ :"'t -:, ,C\S 

-:u.'!t!"' (:,) -,e:-s:·!s ":~.1.,:lO 1 -:rio~:"IÇ~ estiv•! r 

- .. "'.'1 -!n~o n.~ ;.'<::. 
• tr- -:u""in-,s_:_!: rr.:~:· !" :: ~~ a ~.1 ij .io, t! :-·:! ! 'n 

e so5~ itc .. ~5~1os ~~r~l-~~ t-: na l li, en

tlç~o ,, "H. rt ! ~ ~c s·: ·un.'? sc~cst:-.: 1 e vi

d.J. 



!:.'!~· rtJ~'-· 1·~ · :-; ' tc:.~ r.. !, i· ·:· f .J ,C1, !"'o rco, 

peixe , !':-'\.'1 - o, ·üur!:c :;, •:".c . . ) ~·o·· 1! :: c .!~.io 

::!e no~co '! :'li! i~~ f'!'J'! .j ,..v::-. ::":- :.! 1:' '5 .,,i5 

tlr••:HJ."";en t '! , r .,cnn ~n~a · s'! "· ... :"C n; "~•''"''' I 
ou SO'">-! .1 '!>.~rtir to ':uinto ( ~? ) , i . . 
~· :>!cor.<":t:!.!- SC a intr<:>c!·.:r. ~o <!"' o:c~1 ~o 

ovo l! "\.lrti:" do (!Unrto (~) -:1: , '">Urf\ o :J 

junto CO:"" .:. ~1~-l OU $Oi·':. ~~CO'":'!:l:i'l··S~ 

intro~"J -;3o 1o ovo i.nte:f"'r.'ll , " ÍS t-lr.=5i":--.~~ 

te. 

~~s-~~: rc!'!re· ::o ·' io~rta , 

G'Jo! i)o e l'Hnt ol i~,, '!te •. Proc'Jr-lr saher I 

·se s .lo utili z 1~os 11.lér. do leito o u e:'"l seu 

lup1:-. 

Pão , bol~!-;1!.., d_~!!_~: ~~o co"'\;tl .. -:antos ·l '" 

li,Jnt tt""C: S utili~Jdos , ,.,is ~ :>"rtir do =~ 

;.:unr:o 3Cr·'!S!r~, ~\l. vi~-1. 

/. cnt:'.! Yist~ Jor.l ~ov..:ri :"·~:" .. unt.lr :1 ... ~c 

sÔb:";: o us:o ~c c 1'!1 'U- do s :ru:"O' ri'! -lli 

r:cnto~, n: s;:-:u·! nciol c~ t}UC ·V"~lr~c-:- no 

qu .1~Sn. n::'l\! :!i:.~r à .,;;~ '}ll •lis alir.a nto:; 

!"::rt~nec:-: a co1d.1 u~ ~os · ~N"~OS. 

f\c.-ist:-·lr cnt-io . -'S rcs~stols :'hc~1 ~ ~~l.l I 

~~~ : so si., ou n~o , n~•ero ~~ v'!:c~ :>O:" 

s~~'n' c !cs~c ~u~ iJ~~c (-ls ~s ) c1i~ ,1! 
••~nto ;~ss~u ·' s-: r -.;: .v1o. 

:5 :> i~ 2.2 ~li "''!n!l-:~~E-~~.!..~-~~i l'"'\_"'-.!_:!o:. } __ , S 
~!'\OS ' 

r.c.,;"':!·S! ! ; cinco ( !. ) :' ': :"""'Jnt.!s "'''J ": .,:_ • 

s 1, 1 ~~~ r s~~r~ ~ uti! i::~~~ ~o leito 

~~s ~= ,~is lli~~nto: n.l ~i eta ~~~itu~l 

~~:; ::-Í,"'\';~L 

s.eu fi_!1l~),i.:.2,? 
O s !·:ti!icAJ-!o \las .,lt·trn :'l t!vas, s~~u~ ,,, 

~Js,as ins"!:-JçÕ~s ~o tó,ic., 2.1, r '! ~~:o-!n .. 

to s •o ti~o c:., ttl·li t!-:•!nt~ . O ~~o __ !-=...~,_ 1_!.. 

~ ••~Á ~~~1o a~~i ~~r~ eri~~~s ~'!no~cs 

,•. ~MO. 

; ~'!. -~!~ _c_..,_-. __ ,.::._c. :·! ..... . -. ·_~_: ? 

(, si-ni! C l • ~O ~1 !i ·l~':·~!." , ~ · ::.~.: ~UI! o1S 

.,~s•·lS in~truçÕ..! S ·Jo : ·..: ..l - . • • , :-~o qull So! 

r.:!fcre a o uso d'l l':'i· .. , :-. .:: ·.: '; \.~dr:! . O nio 

!.C:.. s'">l ÍC\ SI!:'~ us:o·u·!o nC' c .·.s:.: ~<'! crianc;:t I 

;:,~nO!" ~C Ui ~"lO C :>·H·a C!' r._t.:-! :':.\o t O.i 5.":: . 

- Se to~l 1 ·~ \tc to.1os cs ~i~!.-:'l.;:'"''!._~ -'!~ 

~-:o<1 i~'? 

F:-ocurm·· '!St'~~"!l~c'! :- o n,:-.c:""? !e vezes e 

"! .lot-!.:" no ~s-.a~o corre!;~O:l':!ent~ . O não !! 
~ Sl rá CS-"1o c:u11n1o a cri~tra~ a. n~o t~ 

=-~ l~ i t-:! c::!iaria~l!:ntc 0'..1 :'lO C'! SO lie criAn

ça :-.e no r de U:'"l :1no . 

- S~ n~o tO~l leite, ?O~~'? 

O s ir.nificttdo ~;ts alt~rnJ.tiv•s, s e::uc as 

n~s-.ts instruç ões do i te~ VII ,no flUI! se 

r '-'!'í:re .1 !!!.~·ltiv , do uso ç!~ leite na _:! ra

vide=. O n.lo se~~ S '! :".Í u s 1~0 ~Mrl 

c r!. .1n-;a "'H~:lor •!c u• M:) ou qc.1:v1o ., C!"'Í.ln 

ç~ ~~ 1 3 S ~nos to,R l ~ i:~ . 

·· 2_~~~!>it'.l,_l.:..c,:..;::? 

P~r~ c~Jl ~:"u"o 1~ 1li~::1 :o~ c~l~:~ :" u~ ~ 

n.t co l un -: <~ 'l t":-~";·.J ·~nc i "! ·.!! in ~~ ~ tlo, d ~! :! 

cor~o co1 ,, :--c:s="CSttl t1.1 -,.1'!: e/ou infor~<Jn 

te. 

ro"10 l"l:>~C S~ :'\Otl:~ hi v::"' i cs tl i~t :'lt C S ..! "': 

c , d, ;,r u"''~. I) ~ ·J~ se- ?:"-!.~ ..: :-~1"! ; r.ue seja/ 

re;!strJr!.l 1 :r-.!~ue:"lci a. ~'! in~::-st~o do 

c~:-; j-.;:"l to t."! l r: ~ "! r.1o !a Cl~·1 'J!'l isoll~.l

"":l'!ntc. !:x· l crL.,:'\-::1 t o:--'l l1i t ~ ur .!i 1 )O:" 

S·"!:-'..i~ , , ,Jdi - ~ ·,;'!_!'; Y'. : ( S :00!'" S R'io! :"l·l e io· 

; u!"tl! t':"·:s: ·1 ~7.~ 5 !>Or SC"":!:'lo\ ~ n~~ co~~ 

C'}U"'! ijo. :: , !'"·: ~! i'!a·J '! ., C:"i,no;.J. :wdc c stf!r 

~CC!~~:\10 l~i 't'! O"J fl".:itl ~·Jc :" t:i'l s e us d-!r i 

vados to~os os j i.~s, !>O~e:-do ser u.,.-: ve; 

por ::il O'J v.~ri.ls v..!::-!s .10 ~ia. ~scl -1~c.!, 

~a Co:"l " DlQ ·"1 fr~~u ;nc i " ~i-l:"i • , ,!_~olu

n.~ ol St r olSSiZ:·ll ·l:!.J. s~:_.Í -\ :~~!.!:A_~ 

~· 
ex ~ A crid;nt;..:t. cone. C'!.r:le C:c vac..l no al,o·· 
ço , t1u1s ve::.os ;oor s ~~.,n ,,. 1J:\o co:u r.,li .. 

nha. !'•ixJ, c.:trn<! do po:-co ou ovo. flc=:t" 



Cl~O ~~l~_n_.,_ .:!. _or:~ ; .. __ ~_:_:-_; _n ,~ ': ' .... : · .u · l t::~tc 

:"'1"\J:"O d ! -l)j • ·.t.:nto ~ r. •:I~.-\ , : ! ." :'.~::"\_ C ~ ~:: i _:p_ 

y.!:~' nor s a:nn .l) 

? ort tnto ., c o lun1 " 'Íri1s ''~"'-!!~ -,ar- ,~ ..,~~n~ 

s ..;rÍ 1\~Sinl}\ ,.tl 1"}11 ~nc.!C\ O 'l i ;~ n~l) for in

~ cri1o 1e Ju1s ~ s~ is v: ~~ ' nc~ s ~·~1n1 . 

Jt. c o l un.! !:.:2:~-.0.!l_E'J.:':'=..:! !i !!:"~ -~ssin-\1.?; 
d,\ p.1ra 'lU ~lqu~ !" dos rru-,os .1-! 11 i '"'!C nto, , 

r. c Cllso =' 1 in-~ s t3.o ocor:-.! r cc., .: fr~tt'J-!~ 

ci .e. <!c urn v:: : por sc.,"l:-n O'J ::'!..l is r~r.!"" ::~ 

te -lin1.!. 

!-:!-:1 V! li- His -:,;rie d~lÍnic,) c !'ntrono~'!!tri! :!Jt c:- i ·~~ 

! ste l : :., co~,õe · S! de qu~ tl~ (~) tó~ icos. tr;s sõ

b!"C a..'"\': O: C!tlc:'ltes, ~.l C:!"'il:.nt;:~ e u~ sÕbrc 1 ~t:"O:>G.,e-

:~il a :cr feit~ no ~i~ ~~ ~,liclç~o 1o pr~scnte qJ~! 

~ ionL- io. 

:Ó?ÍCO l · t~~=d'!nt~S O'Ostb~!!: são c:i:"ICO (S) 

:-"'!r-:unt1~ .. ~.!:?..S:_lJ_ _:'.-:._~~~-~ io? Int e ro s 

Sl ~1~:" J.~ ."'\3r: S ~ •l !'"rolviJez. tbro•J no·1e 
(9) :"'e ses O,J ~cnos. An-:lt.\r swv-.rc o n~~c

ro ~~ :-:.:-se!' C:l')""::::' l eto::;. Wc:· Se .1 :1~~ cE.s~: r 

que ' cri-l.n'; ·l n-!scc u .1ntcs do t o! .,po: }lOS 

s~te: ~c:~s e ~~io (7 , S) rl.1 ~ r~vido t 4no

t~:" :~ te (7) ,~~cs. To1a vc! ~uc d ~~: 

1is~~ r '1' 1"! .l r:r-,v\1 ~ : t'!r-in("''U n·l ~..,ocl 

?rcvis:;\ ·l!:SÍn<ll.l :"' ilOV•) -.,es~s. li~o !i chjo 

:l">:2SÍvcl j .! ':: C~~in1:- ' :=•1r,":;lo ~ ' oo: :: s ! -1ç~o 

"'S~ i n1l1:"' -1 ·lltcrn -tti•J.-. (ll ( ~~~..::._1_~.!..~1!

L".~) . 
- ~e~l ·.!o r .,rto'? ~ro-:; :-.lr sl!lc:"' c l o =-ll O!! 

~c ., c:"Ll nr; a n"'sc: ~u . A ·"'ltt=-nHi'lt ~:"'-~ 

sc r.i us~-:!-.1 -:u .~.,-::o o n.J~ci..,~ nto ocor:--c u ~, 

~OS?itJl C: ~ O'.Jt!'"~- c i -::l"!c. r.s?ecific-! :"' '!"": 

1u: cid~de. 

·· ~i~~l')2_ r!"OCU!"il!" S \h~r S"! 0 ;n:--:0 

!oi Único C 'J ~Ú lti!l l O . ~·lV "! :-Í ~E:!"' C_.,:lSÍ ! ~ 

r~,~o ~ r.u:ln~o ti\'tr n.1s:i~o ~ 1.!\l!i I 
o~ n1is criln~~s, ~~s~o que só~~~ :ç~h l 

~O~!"f.VivlJ?, S·~ri\ CC\no;ider.ldO nOJ"':"'j~ l 0 

?~rto ~erri~o n~~J rl l~~~ te . \~~,~~~~ se 

r~ consld ~r.1do :!:_lrto_~,!!-2!._Ó..!:,i~. 

- ~1_::_1~~~'-'_C"_í~-·~':-~!:' f:~ ~- :.u·~ ' !" Slh·. r 
se ol c ri.l!'l ';·l l~ ~,c-N••J n.~:- l C 'IC' I' .U"' 1 S-.! : i ·· 
CO U !"OX:l , se t\!V~ Cl)õWU1:; 5 :, S l !"'t'CCiS\lU 

c n !"i:-:-. d~ cuiJAdos C!;j'-:oci...,is 't."\iS t::o..,o : ~.!; 

cub.\dor~. J'>~:"~c!:-lcc ~ r no hc s,.,i t,:,l -1"''Ós -\ 

-1lt" '1at ..!!"nl, '!te •• i' 11lt~:o!'\~ ti v-:\ t!--~s(l) 

~l.o s~~ sc:--f -:JSi\~ -~ SC..,f.'!"'i! qu'l !l 

!'lil.! n.; o r \!S:>On·J ~ !" se~·.:.r.l.~~~.:l ... · si_-, O'J 

nci:o. 

- Pe so l O !l.Jsc:r - ,&.no~'=- o :--~so M~::ric!., I 

~ p-! l.:J n Ãe , e"l ~~:-:~s. Se ·'1 ..,ãc r~ fe:-ir t !'l 

·· ..... 1<._.;_:~ ·~Otar A ?ll:!! \'!""~ rauilos. 
I ._. • • 

t 5!'ico 2 - :•O'rbid el:!~ no :_\e:oío-~o - CO~:'Õc-se <!~ qu.!-

tro ('o) :><> r~unt;,s sõbre: ·U clocnçu qu• '1 

cri~nÇ! so!r~u d e sde ~ rllt~ rll e ntr~vis~3 

do~iciliar , t é ~je. , t~ndo c r. vist~ ~s I 
~~l1r,õcs exis t~nt~s entre os ~s~ :1os 

s~Ú1e c d~ nut~iç~o 1~ cri~nça. 

.! :t 

r>!r~unt -1-r : ricca ~O.!nt: . .:! ~:t1·! ·l visÍt 't d ! 

cnt:--cvi-;tlJO'!" l =\!.~ hoj -:: ?. : r. :;ir.ll!.-! :-_· :: ~e.;:: 

- ~ ( ri ·'~2? ( ~u , •lro c!Í;: i c?) :'':" : 

c s !.., ;>c:--r:~:'lt.l e xi!it.. . ., cin-:o (S) ·"' lt ·!:-:-. -.~i 

v.1s q·J~ sio:nif ic.l"'~ t! Ícl":nÓs ticc.:; (I '.-'/,$ , Jc.:_ 

sidrlt"l';.i.o , b !"C"\t;:uitc,' !'ln .!:.::--:cni: c .l..,:.:d-; 
l it·~> e oito (J) 'lu~ si ·:n iric l.~ -;i:-.-l ! : 

sintO""lS C :Ji~:--:-..;Í.l. võ,· ito. !e:~:-· ~ . ..! i1:- · .. 

r'!Í ·l •!c~ra + vÕ..., ito , f -':.! rÍ.1ls c ou~:"'lS lc i Õ•!S 

"' !lc l o , lCi•.!t!:l t~ c (!('Ir de ouvi J?}. u~l I 

·! lt "!rnltiv.l C:l ~!lcrto r~r-t .lnO~ \ ';ol!l de 'J::' 

t!i".."nóstico ou si:l-l l/~in:o;. ~ n:lo .,:-~vi~~~. 

A ol lt•Jrnltiv•. ~~'!~l~C s -: r-~ utili: l ~'! 

cp n ndo :! .... ~~ n.lo sou~~r ou r:lo S! 1~;,~ :-' :

se 'c:"'i~nr,1 fi cou ou n~o doe!"lt 3 . 

!_'.'~ (in f ..!ct:.io d'!S v:.-.s fl·i !"'clS S U?1 ric :---!~ 

corres:'Klnd.! .lc s di .. ~nós:ico! \!~ rcs!':--_!:'-~~ 

( coritl, fcb~ Ícul ! ! es ~ i~os ), :~~~ ( ~~ 

-:,ri! , i:'\J?<l t ·1nci l, sccr.:çã? n .,~~l , i :-:-:.~, .. 

ç~o d l! r~r-;il:-,t~ :! !1'\:"''ste .v; i. o >. ~n!_!2_:~c:_:~ 

d.! ':·1r:-o."'.l\t.1 (f-:!~r~ . dor- (!'!. ::.lr";.,!'\t.l, t: i !'i 

culd>de i>~r> eno;:tli:- •l to ssa seco\). 



Oi lJ~r·H ~ f\c.v.~r~ s-: r .1~!' i:-t·.l .i:\ ' flU1n !o 1 

.,;:: refcP•ir C')'!V~ro ~ '; 1U,~="to 110 nÚ"'i·~· ·o I 

t1~ O'l·lCUlt;Õ~s :1iÍ::'I~ls, ,.t...,clcc~.,cnto (t ,· s 

:'o:-.·: s (c~"!~'n1o ., ,~r:, "' lll)ui.!A5) ..,or tb~.J 

(2) ou , .,is diu, ton~o r'l<JU~rido cui1.,d<>s 

·'li.,ont,\ras e/ou :"'edicl,ltrtcsos. 

!,Õ.:!!.!.~ - !'!ver.l ser ~ssin"'.l ~~ ' ~u .,ndo ~ 

.,~e re!~ri!" ttuadro ·.'n ·,õ,ito ,rcendido d'1 
nl•as~as vi!"L~s vc-:!s ao t'ia e que te:nh-!t I 
ra'\U.:!l"'!do C!Ji-1.J~~cs -l!i.,t:!:ntltrcs e/ou ~~di

c~~ntosos. A ~ntrevist3dor~ ~~ver~ se 4! 
s2~ur-'lr de qu., n~o s-: t:o11ta óe u rr. c ,isó

dio isol.1d::» dl! rr~.~~n'!:i~:ç3.~-:. (co,un entre 

lactcntcs) ou de võ::úto pr O'IOCol:2o (!)or tm 

~ ' s:o ou !"'O!" 11.l~'J~ objeto). 

Tebr= - Dever~ ser 1ss in-11 ld4 ~u,,ndo 

.,;e r"!!cri!" qua~Jro con t•;n!)'lrrtur, de 

37,'l9': ou -•. , is , !"Q!"" dois ou !"\!is ~i.,s,t~!! 

t.o rc1uorido cuidl,los, 

!'cb!"c • f!i ... rréi ~ +. v~,it~ - ~vcr.í SC:"' ~.! 

sin •1l1f!~ ")U-lndo: -;o ref~r!:" o:orr:!nci ., 

:1\) r\ois ou trCs t!\!~S *! ~ si:"''to.-; .~s !\Or dois 
ou ,,{s di~s no c1so d~ ~erc, ~ois, ,ssi

n'\1\r q~.:1is sôo Csul\linh·1r ~o_'l~~s_t_i_on.i ·
riol 

Q:..;t;i:!:-_,.!2!;_=!_.~ • tr1t-1 ·se de u., ji3:--nóstico 

":"ticHco e r-:1uer tr'!t,:"'cnto hosnit•~l, r . ~ 

0::1 qu·1·!ro d• di .~ ~r..!i.1 c vô·1ito , -,uit ·1S v: 
zc~ ••cM.,"lr.!'ll1o .te ~~brc , c!r: t,,l rr·l 'li 'J 11· 

•t) t;· :~ r" :"·:c isl s~ r tr ~ tl · ~o _s~~----".l. 

~~J.:! (hi ':!"t\ ! ·~':' ·'0 ~ ;"'!c ·· ·.•cne~n). Sc. r .i ~s~i 

n1l1"! ~ se-.,r'! tj'J~ .1 :.~.1 r~f1:rir 'lU·l~!"'o rte 

~ i.,r.éi' .1 'IÔ:"".ito q 'JC "li'!Ci:oo·J Sl.! r t:"'1tf\• 

·!O no hOS:"Í !:-ll. 

~·dtc - t .,.,~~ é u- -.!i,"?Ós tico -,á~i ·· 

~o ~ !"<l1'Ji!:" :"\!cHc•ç~' es,~ci!icA (,"J.1r-:= n -1 · 

lin1. corticoi~e injet5~eis: in 'll~;ns 

~:""'nc~il~:a:jo:-t!S ~:-:t!s e ~s vc : 1s ·"'!~ti-· 

biÓticos). ~".,ni(cstl · s'! , ar ~ron'lucir.s 

~h i ·v!o no !'tti to, !-llt~ do .,r e toss~t co, 

c•l t"'rro .. . :rl C!"'Í"'n71-: -:•• - o.: .-.·: .. .:.- •Jt~ r.ri 

s~s , f'::!rio~!c'l~·-=;1 ~~· ! · :. ~·-. ~ !Jr.:.II'J'tic.:! : 

!l.l outr.1s ~·J r: so'rt:l :"'' :i~ 1":. (.n :c~ t~ JoJ v a~ 

C::l CJU"n~o. 

rncur'IOni., - trstn-sc ·~-:· ·:;,~~ ~l <4i.l .. ~Ósti-

co ~~dico, -Jit~s ve:c ~ r~ ito =~., ( uso 

de r..1io-X ( .. cha.,!l d~ :')~ll; ~.c ·) e ;1ni'~~sto\ 

se !'O!': !!~J""C .1lt~ . c•.n: e:.:"'~ (:"~S'">Í:"''t;1o 

clC~lA!"l~;":.) ,:p~ot:i'-.. ~::;C t C S S ·! Se"Cl no in f 
cio o Oro1~tiv., co-:t o :h1 !;Sa!" ~.J. c!oe;"~Ç~". , I 
dor no ?ê!!Íto .. i.s v~:.es, o te. Lc•Ja:- o no":\e 

dC! broncopncu"'\oni..l. ~s ·,ezes !>01'! ser tr! 

tad.!. e"l casa ou no !'lospit,,l, co;,. ~ntibiÓ

tico. 

!'crid,s n,s 1)el~ : s:tber s~ er.1~ feric!'ls co~. 

pús, ~C'UC<lS no inicio c t;uc se es~-11~'\!""r':; 

S.:! •'l!>a!"'!eeu *' ín:u.l·' cr. b ·'lixo :!o br."tt;o (a

xilas) , nJ: vcrilh~ Crcri~o in~·Jin.1 l ) c..-J 

ou t:-o l o~-11· s~ :!cu !~!>rc. S+! o CJU·lc! ::""o 

!oi co""\o o C:csc!""ito (?O"! :!:i\!o r.,l:,, :- f•.!!'l:'"~ 

c in~u l), ~s5in~!~~ cst~ ~l: : r:i~:iv~ . :1~ 

•l$ C~H~1'1 .lS ~~~~_?2.,~ t <;"J~ ·"1: ~.1 ."":1 5 v ::· 
tcs s~o tr3t~d1s co~ ~n: i!>i~ :i co~ ( b~~:e· 

t:o:ill. 
Outr.~s l !sÕe:. do\ r.c:l:_ 'tt•~ ·'":...:v·~o n l -;. S'! t:-., · 

t1r de :>io~~nit'!. ~no: l ::" ~s::1 1lt ~ ;:-n ti · 

v.,. ?o:!e ser S1rn ·1 (ci)C·'!!.~·l , ;"rinci ;nl~-~~ 

t e :\ noite) , piolh~ c, ,is no co•::""') c~b~l'! 

do) , <:c : .:, .it idc do cou:"o c~~~ lu ·lo Cc:"o:.:o-

tas, 'c.!!'tC's · no cou~ C"!~'.:l ".J !! :> c t .: ~t~ , 

~1is c:o-u~ ~r :--'!C·!'.,··nlSci to) .·~~ ·:i.'l (·;~ '!' 

-ilhi1io , ,ruri1C" e s ~c:"c:\o, -.:i t l: V·! 

: cs n~s Jc~r~s = !l~~~~s l, urtie~~:. ~ . ~i · 

ca."! \ <1: insato~ ~ te:. ·1U•'l :t~o s-: t:"\t.l:'" C.! 
!"~ri~ento aci1c:lt'l l {co:":~, c?ntus:-:o,~:c) 

·! alter:1!tiv1 :1 "lssin.lllr é .1 j>T"Ô:ci- ·-:. 

}ciJ~nt~ - a c: ri ~.n '; l -,o.'c t e :-- ~o!"ri :'!o 'lu; 

." 3 e , ~-: J~c: o:o:-:!nci" , ' i c,.:::=-, c!?~;"; tl!. ?o:" 

\.!X . pO'!.z so!r.zr !'r ."'.tu!"a, cer-te, inc~·n:o 

loc~li:~do c/~o~. ~cs~aio ~ võ~ito , etc. 

:te:.te Clso 11ssin .1l~r '!St-' ·lltcm:~tiv ."!. 



. · •'f'o.=: ..!~!~~- _; u- .!,~ c.-, C" '~-u~· ·'S V~ 
~1 0 jar.: C' CC':" r~G !!. -1~\"' "..- ..; · . : :.-~ (nesta c:~ 

so '" ' ! n~l ·l:" c s t ... ! ) f :s '. :.:•c. ,c..,:·:"nh., ,:o 
d .t !'~!•rt 2 ín•u1 so!• ., c·-· ~: l". '". n r:ceasi tl~ 

t.o ~a c~ i .i., 1cs """''~ leol o "'-': •: -: -lç'o anr-n 

~ri ~d~. (:r~!S~~~~ l~ 1-! l • : :~~ico do 01; 
!!· !'o.!'!·S<! ;u:o''':'\~. ::- "'\01'' '-:~:-:"~i -1 (c')- 

r !~~n to ~~~!cul~~) o~ n~o. 

6;~.11..!.!!- r;u ,.-ro •l '! elo!" ~1 r~:"~:t"1tl co:o 
(o~~ e:~v~da , inc~\~0 ~il~t•r~l so~ -,n . 
~i~u l1r dol ori~n 3 ~-l ,,~:o , ~ f~iculftld~ 

.,,:"', f1l ~ :- o c:o-.J r , n~ 'J:UAI • às vatoi'- ..,ª

..,i tos, ~ \lito !éti·to . 'ira t1do C!-: !!t~ll 

co-, D~n:~·'l<:)'l . ( in;~çio br..,nc-~l. 
~::_g - 1u 1n~O ,, ~C re ~erir doe!'1Çil, f'O' 

!"~n non~u'' ~'s M~nci on~dn s . a~sin~l l:- a! 
tn ~lt o~n>tlvl c ~o~i• t~•r qall !oi. 
~\!•'\1\dO ,, cri U\';"l tiv~r ,,,o,c:ido ~~~- .1_:: 
~~3_!!~ no perí~o ,s~i~n l~r ~s ~ltc rn ,t~ 
v,~ co:-:"'l!sron,Jent~ ~s doonfjOS sofri~11. 

- 1~~,;1~C:~~7 n~oc:ur.lr r; .,~cr 1n 
~i1 '!UO cui~·\<IOS o(s) ']U~<Iro( s) sorrido (s ) 

,o l -1 crl..nço ""''luor !u( r ll.'l) • cuiGildos do
~ésticos Crtt,~nóstlco • tr,tA~ento c~sei, 

ro) , ben: i~~n to , !~r~c~utico, con1ulta I 

-~~lc•, trlt .l-~n~, hos~it~l...r, etc . e ro 

;. ist~~~ '" info~or,ões obt idas. tstt por
,.,,.t~ te-. o objetivo do AjuGo\r ., nvnll"r 
n h">O!'tincio\ ~\Csl doon~ •<•l -oncionndi'IÍ_,. . 

-: ?;>ie> 3 - t-'!.!.0~!'_:::~.!_!'2.!:.!!.'!.!.!'!'~~ ( o!u:!e o Msd-
-o~tol- co~,õo·s• d~ trl s (Jl ~~unta• 

~ut visa, ~~t•~in4~ ~uantls vezes ~ cri~ 
r,a foi hos~ i t~lixldo , doso!e o n,sci~onto , 

c as ra~õ~s dco ta (s) hos~l t~liza~io(oos l. 

- ftt4 ve intorna1o al-~'\~ va~7 intern~çio 
si•nific.\ t~~t v .ln to h,s ~itoll•r do al~nt 

do•~':' '· f,ssinl\l ar " ,1 t • rn.ltlv-a :"C!SDOndl·· 

(l\ rol~ .,;; •• 

~;"_t~~~~? ·"\tts!n~l ·.- t.t :,·:~-: ro ''J . .,, . 
Z1S r~ feri tio Y\~ ) , :- ~· ~;. !.·· . • ' ato\!! do 

pro!)l"'"•, qu'! ? ·lvo·~ ltc~' =": ·. -.! !: '~~o. IJti

li=u'"-se .!c u tr~7o ( - - ) ,,u:~d.., nio t! 
Y\!r o cor:"'!ôo 1.cnhu:a !n~!'! :'"ln-:~o. 

Fo:-_!~"'i :;. .,c: iv~l_ \!10t"::-- ts r1:.?es a,u:"'! 
dds junto i -3c uti li;~~~c -~c d~ tr~~o 

C-·) f]U .t:ll!o r. i exi s tir !.n-;il:":'\:lt:io. 

0 !Ói'iC:o ll_do Íte., VIII c o ÍtO::\ IX ~'.::"Ão !'l"l'enchic.!ot 

de olcordo ccn a s inctr-~~õcs do :~~}_~~,ic_l!)~t.!_d_~ 

'ntroj'\0-,. tr.!:!..L__t!!'~ • 



ANEXO IV 

MANUAL DE TECNICAS DE ANTROPOMETRIA 

ANEXO AO F-07 

1. e ~~!~Q~ª: deverà ser colocada sobre um piso ou suporte 
plano~ sem desniveis (usar um nivel para verificar). Após 
transportar a balan~a, aferi-1 com peso conhecido. No inicio de 
pesagem a balania dever ser calibrada no ponto zero. devendo ser 
"zerada" a cada 5 medidas. G"!uando nào estiver em uso.· a balanc;:a deve 
estar com seu braço travado com os pesos situados no.ponto ze~o. 

2. Q §~§miaª~º:· deverà estar descal~o e sem 
bebês (crian~as de colo) serào pesados sem roupa 
crianças, com cuequinha ou calcinha apenas. 

-=!" 
·-··" º deverà colocar-se frente 

recomendando-se que fique atento à numera~ào delas 
divisões de 10 g, plataforma: divisào de 100 g.). 

4. 1 - ªªlªQ~~ Q§§ª=~§~~ 

agasalhos. Os 
e as demais 

à balan~a, 

<pesa-bebês: 

(carga màxima - 16 
usada para crian~as de colo, 
ano de idade que jà andem 
pl. ;;,t.:,forma .. 

Kg, divisbes de 10 g.). Deverà 
sendo que as crianças com mais de 
deverào ser pesadas na balan~a 

set
um 
de 

a) iniciar pes;;,gem da cr:ian~a, tomando cuidado para que 
o prato da balan~a (ou o bebê) nào esteja encostado em nada; 

b) com a crian~a tranquila sobre o prato da balan~a, 
deslizar os pesos no braço da balan~a, buscando o equilibrio; 

c) solicitar ao auxiliar que anote o peso encontrado 
(leitura at~ 10 g.). 

~ºtª: se a criança nào se mantiver quieta na balan~a, ê 
preferivel pesà-la nos bra~os de um adulto na balança de plataforma 
e depois descontar o peso deste. 

4.2 - êªlªn~ª ~g Q!ªtªfgcmª 
(carga màxima: 150 Kg.; divisbes de 100 g.). Deverà ser 

usada para pesar adultos e crian~as que jà estejam andando. 
a) colar no centro da plataforma da balança um papel com 

desenhos dos locais onde devem ficar os pês; 
b) o examinado deve ficar de pê sobre o molde~ com os 

bra~oa ao longo do corpo. Solicitar a ele que mantenha-se imbvel; 
c) efetuar a medida, obtendo completo equilibrio da 

agulha; 
d) ler a medida e solicitar a·o awdliar para anotà-la 

antes do examinado descer da balan~a <leitura atê 100 g.). 



a) assentar o antropómetro em superficie horizontal e 
plana com a pe~a mOvei à direita; 

b> deitar a crian~a no antropómetro, descal~a e com a 
cabe~a coberta. O examinador deverà ter um auxiliar que cuidarà de 
manter a cabeça da crian~a encostada no anteparo fixo e verificarà 
se o corpo desta nào està encolhido ou torto; 

c) o examinador deverà manter com a mào esquerda, os 
joelhos da crian~a juntos e estendidos, enquanto deslisa o anteparo 
mOvei atê que se encoste nos calcanhares da criança; 

d) ler o comprimento da crian~a na fita métrica do 
antropómetro e solicitar ao auxiliar que anote o valor encontrado 
(leitura atê 0,5 em). 

~Qtª: as crianças que tiverem comprimento acima de 115 
em deverào ter sua altura medida de forma vertical. 

a) 9 fitª m~tci~ª: Cdivisbes de 0,5 em.). Deve estar 
fixada em lugar plano, sobre uma parede lisa e colocada 
verticalmente de modo a que seu ponto zero esteja a 1 metro do nivel 
do chào. Deve ser fixada a cada 30 em (por Durex) e para comprovar 
que nào muda de posiçào na parede, a cada 30 em devem ser feitos 
riscos na parede para referencial. ê imegctªni~ Q~§ê~Yª~ Q~ê ª fitª 
m~tci~ª fi~ª~ª gg egntª=~ª~§~ª ~ Qê~ê22itªngg ªtgn~~º ºª~ª ª 
lêiiUCª· 

b) Çgmg ffiê~i~ ª ª!t~~ª (leitura atê 0,5 em.} 
- colar no chào um molde com desenho do local onde devem 

se situar os pês do examinado; 
- o examinado deve ficar de pê sobre o molde com os 

calcanhares, regi~o sacral, ombros e cabe~a encostados à parede~ 

olhando para a frente; 
- a examinador deverà deslizar o esquadro pela parede, 

sobre a fita métrica atê tacar a cabe~a do examinado; 
- retirar o examinado e solicitar ao auxiliar que anote 

a medida que se situa imediatamente abaixa do esquadra (lembrar de 
acrescentar 100 em., jà que a fita m~trica foi colocada a 1 metro do 
chào); 

- no inicio do período e a cada 5 medidas, 
a fita nào saiu do lugar. 

verificar se 

ou com a 
esquerdo. 

a) o examinado deve colocar-se de pê, estando sem camisa 
manga desta suspensa. O braço a ser medido ê o braço 



~ºtª: as crian~as de colo deverào estar no colo da màe, 
CfL!e f i ca.rà senta.da em um.:;, cadeit- a destinada a este f i m. 

b) o examinador deverà palpar o acrómio do omoplata do 
examinado e, apOs solicitar flexào do cotovelo~ medir com a fita a 
distência que vai do acrómio ao alêcrano. A medida deverà ser tomada 
com examinador, palpando o acrOmio com o polegar esquerdo por dentro 
do ponto zero da fita, que deverà ser mantida no local enquanto se 
divide a medida ao meio e se faz uma marca (à cabe;a> no ponto médio 
do bra~o, à direita da fita. 

a) Solicitar ao examinado que deixe o bra~os solto ao 
1 ongo do corpo; 

mais 
fita 
bra.ç;:o, 

b) Circundar o bra~o com a fita, colocando 
estreita dentro do encaixe próprio e ajustando-o ao 
deverà localizar-se imediatamente abaixo do ponto 
anteriormente marcado à caneta; 

c) Solicitar ao auxiliar que registre a medida 

sua parte 
brac;o. A 
médio do 

ate 0,1 em). 

a) O examinado deverà estar com o brac;o estendido ao 
1 cmgo do c:or·po; 

do ponto 
esquer··da; 

b) O examinador deverà beliscar uma prega +- 2 cm.acima 
médio do braço~ us.:mdo o polegar e o , , indicador da mào 

c) Utilizar o medidos <caliper) com a mào direita, 
aplicando-o sobre.o ponto mêdio do bra;o. A prega feita pelos dedos 
da mào esquerda deve ser mantida enquanto se realizam três medidas 
como o caliper (este, sim, deve ser retirado e aplicado por 3 vezes 
consec:Lit i v as); 

d) Solicitar ao auxiliar q~e registre os três valores 
obtidos para posterior obtenc;ào da média <leitura até 0,5 em.). 

~gtª: quando bebês ou crianc;as um pouco maiores nào se 
mantiverem com o braço imóvel, o auxiliar deverà segurar o brac;o da 
criança de forma delicada, por~m firme. 

série 
devem 
g.para 
val or·es 

1. Eê§Q @ BltYcª:··seguindo a técnica recomendada, mede-se uma 
de 20 examinados por 2 vezes. Os valores obtidos nas 2 séries 
entào· ·s·er comparados, admitindo-se diferenças menores de 100 --· 

o peso na balan;a de plataforma e 10 g na pesa-bebês e 
m~nores de 0,5 em para a altura, tanto na medida horizontal 
na vertical. Se houver diferença maior que aquela admitida quanto 



repete-se o exercício atê diminuir a diferença. 

2. Egc!mgicQ ê~ªg~~ªl @ E~êQª Çytinêª: seguindo-se a técnica 
recomendada, faz-se 2 medidas de uma série de 5 examinados, que deve 
ser comparada, admitindo-se diferenças menores de 1 mm. Se a 
diferen~a for maior, repete-se o exercicio. 

Este valor nàa serà medido diretamente, 
a partir da seguinte fórmula: 

CM PB F' C 

CM - circunferência muscular (em) 
PB = perímetro braquial <em) 

-constante <valor= 3,1416 ~ 3,14> 
PC = prega cut~nea (em) 

devendo ser calculado 

~Qtª: na fOrmula anterior a eCê9ª ~YtªQê§ ê expressa em ~m; 
como o valor obtido para a prega cut~nea ê em mm, este deverà ser 
transformado em çm antes de se efetuar o càlculo. A transforma;ào se 
farà dividindo o valor em mm por 10, a que o transforma, portanto, 
em çm. 

Redigida por Dr. Luis Carlos Giarola <DMLMSP - FMB - UNESP> 



ANEXO V 

ESTUDO ANTROPOMETR I CO-NUTRICIONAL DE MENORES DE DO I S.--ANOS 

BOTUCATUIURBANA - 1983184 <F.07 - LRD-DR> 

--------------------------------------------------------------------
IDENTIFICAÇAO ALE I T AMENTO , 

-- -- --1. Inquérito I I I I I :1. 9. L. t·1ate, .... no-antec. I I I I -- --
2. Familia F.02 I I I I I I --- -- -- :-:(>. Atual I I 

-- --
3. Individuo F.02 I -- I -- I ANTECEDENTES OBSTETRICOS· 

-- --
4. Setor de Moradia I I ' -- -- I 21. Gesta~ào-dura~ào I I 

I I -.-. LLa Parto-local I I 

6. IdaliE· I I I 2~5. Parto-tipo I / 

-- -- -- --DADOS FAMILIARES 24. Peso nascer(g) I I / I I -- -- --
7. Chefe-ramo ativ.econ. I / ANTECEDENTES MORBIDOS 

8. No.de membros I i I 25. Doer.ç:a? I I I 

9. Fú.::ond,:;. "p. cap i i:<:\" I ___ I __ I __ I __ / 26. Hospitalizaiào? I I 

-- --
10. t··tàe--idade ' I I I -- -- f ANTROPOMETRIA 

11. Màe-escolaridade I I 27. F'eso <g) I I I I 

-- -- -- I 

-- --
12. M~e-ocupa;ào I I I -- I -- I 28. Peso-percentil . 
ASSISTENCIA 29. Peso-Gomez I I 

13. Pre-nat?.l / I 30. F'eso-z I I 

14. Puericultura I I ::H. Altura (em) I I I I I -- -- --
-- --

15. Orienta~ào siL.mat. I I 32. Altura-Percentil I -- I -- I 

-- --
16. Suplem.Alim.-m~e I I I -- I -- I 33. PesoiAltura-F'erc. 

17. Suplem.ali~.-filho I / 

18. Cuidados di~tr·ios , I I 



ANEXO V 

ESTUDO ANTROPOMETRICO-NUTRICIONAL DE MENORES DE DOIS ANOS 

~eB~ 1 

168~ 
~ 

~ 

~eB~ ~ ~ 

~eB~ 1 

t6B~ 
~ 

~ 

MANUAL DE CODIFICAÇAO 

Inquêritc (1 a 4) 
copiar ne de inquêrito F.07 

Failia F.02 (6 a 10) 
copiar espa~os 3 a 7 do F.07-1 

Individuo F.02 (12 e 13) 
copiar esp.8 e 9 do F.07-1 

Setor de moradia (15 e 16) 
copiar esp.11 e 12 do F.07-1 

Sexo (18) 
Codificar: 1. masculino 

2. feminino 

Idade (20 e 21) 
copiar esp.25 e 26 do F.07-l 

\ II - Q6QQ§ E6~lbl88~§ 

Chefe- ramo de atividade econOmica (23). 
Traduzir os esp.38 a 40 do F.07-1 do seguinte modo: 

?sp.38 a 40/F.07 significado COdigo 

)00 e 999 s.i. e n.s.a. o 

)01 e 002 Atividades agricolas 1 

)20 e 049 Atividades industriais 2 

)50 e 052 Oficinas de reparo 3 

)60 e 090 Ativ.comerciais 4 

LOO e 159 Presta~ào de servi~os 5 

l70 e 1717 Profissbes liberais I o 

----------------------------------------------------------------------. . 

~68~ §Número de membros da familia <25 e 26). 
copiar os esp. 41 e 42 do F.07-1. 



~f'B.!!.. :t f;:enda mensal "per capi ta" (28 a 31). 
Arrotar o resultado (e/duas casas decimais) 
da divis2to "per ca.pit.a." - Cr$(F.07-1) valor do salàrio minimo 
da ~peca CrS<tabela a seguir): 

----------------------------------------------------------
ME!S DO·F.07 SAL.MiNIMO <CR$) 

----------------------------------------------------------
ate maio/83 
junho a novembro/83 
dezembro/83 a abril/84 

23.500,00 
34.500,00 
57.000~00 

----------------------------------------------------------
0000 = nâo tem renda 9999 = n~o sabe quanto 

~BB~!Q Mãe-idade (33 e 34) 
copiar os esp. 47 e 48 do F.07-2 

~BB~!!Màe-escolaridade <36) 
Traduzir os esp. 57 e 58 do F.07-2 do seguinte modo: 

esp.57 e 58/F.07 

02 a 06 

07 e 08 

09 E• 10 

11 (~ 12 

13 

~BB~1~ Màe-ocupa~ào <38). 

significado 

analf./alfab./4a. 
ser i e do 1. gt-au 

da 5a.a 8a.sêrie 
·do 1. grau. 

2.grau incompl. e 
completo 

superior(incomc. e 

Código 

o 

completo 3 

nâo sabe informar 4 

Traduzir os esp. 59 a 61 do F.07-2 do seguinte modo: 

esp.59 a 61/F.07 significado Código 

000 a 003 s. i . . e n.s.a. . e o ~ ~ 

for-a da produ~ ao 

004 e 005 prendas domesticas l 

006 e 010 trabalho e:-:tra-domi-
ciliar .., 

.L. 

007 e 008 trabalho famili.:w . .,. . ..:,. 



III. ASSISTENCIA 

~68~13 Pr~-natal (40). 
Copiar o esp. 77 do F.07-2. 
Significado: Cod. 1 a 7 = SIM 

Cod. 8 = NAO 

~88~11 Puericultura <42). 
Copiar o esp.14 ou 17 do F.07-3 (2o.cartào). 
levando em consideraçào o seguinte: 
- quando ocorrer ~Q~~l no espaço 13 ou 

16, copiar o ~Q~~! ª Z do esp. 14 ou 17 
respectivamente; significa SIM. 

- quando ocorrer ~Q~~~ nos espaços 13 e 
16, anotar ~Qd~ª; significa NAO 

~BB~!~ Orientaçào sobre amamentaçào e L.Materno <44). 
copiar o esp. 20 do F.07-3 <2o.C.). 

~BB~l~ Suplementaçào alimentar (gestal>-m~e (46). 
Traduzir os esp. 22 e 23 do F.07-3 (2o.C.) do seguinte modo: 

esp.22/F.07 esp.23/F.07 significado Código 

1 r-w SIM 

2 1 2 ou ~ 

' ~ SIM 

2 4 NAO 

~BB~!Z Suplementaçào alimentar <leite em pó)-filho (48) 
Traduzir os esp. 24 e 25 do F.07-3 <2o. C.) 
do seguinte modo: 

esp.24/F.07 esp.25/F.07 significado 

1 3 SIM 

1 SIM 

NAO 

1 

1 

Càdigo 

·~ 
L 

1 

1 



~68~!§ Cuidados diàrios com a crian~a (50). 
Traduzir os esp. 29 e 30 do F.07-4 (2o.C.) 
do seguinte modo: 

----------------------------------------------------------
esp.29 e 30/F.07 sifnificado Càdigo 
-----------------------------------------------------------

1 Mà:e 1 
2 Pai 2 
3 Av às ""!!" ·-· 

4 a 7 Irmà:os 4 
8 e 9 Empt-egada (babà) 5 

10 Creche 6 
11 e 12 ou·tros 7 

IV. ALEITAMENTO 

~68~12 L.materno- antecedentes (52 a 54). 
copiar o QQ~Q çQd!gQ registrado na margem esquerda do 
F.07-4~ cujo significado ê o seguinte: 

··Càdigo 

000 
999 

001 ét. 2:39 

Significado 

N/!!10 amamentou 
nà:o se aplica (sendo amamentado) 
duraiàO da amamentaià:O em 
meses (esp.52 e 53) e fraibes = no.de 
dias ~ 30 (esp.54) 

~AB~ZQ aleitamento atual - tipo <56) 
Traduzir o espa~o 40 dO F.07~5 C2o.C.) 
gy o esp.13 do F.07-5 <3o.C.) do seguinte modo: 

esp.40/F.07 esp.13/F.07 , , , Significa.do Càdigo 

1 1 L~ matet-no 1 
2 '") L. vaca. r•, 

..:.. ..::. ..,. 3 Ambos 3 ·-' 
4 e C' 4 e 5 ou·tro/nenhum 4 ·J 

OBS. quando ocorrer o çêdigQ ~ em um dos dois esp. do F.07 
utilizar o ç~d!gQ do outro. 

'V. ANTECEDENTES OBSTETRICOS 

~6B~Z1 Gesta~ào- dura~ào (58). 
copiar o esq.19 do F.07-6 (3o.C) 
<meses completos ~penas) 



~eB~~~ Parto - local <60) 
copiar o esp.20 do F.07-6 (3o.C) 

~OB~~~ Parto - tipo (62) 
copiar o esp.21 do F.07-6 (3o.C) 

~BB~~1 Peso ao nascer em g <64 a 67) 
copiar os esp.23 a 26 do F.07-6 (3o.C) 
0000 = n~o lembra 

VI. ANTECEDENTES MORBIDOS 

~OB~~~ Ficou doente? <69 e 70> 
Copiar os esp. 28 e 29 do F.07-6 <3o.C) 

Codtgo Significado 

01 c~ 14 SH1, com ffif:?r11;~0 do diagnostico 

1 c:· ,J s lt'l, Sf.;)ffi menc;~o do diagnôst:Lco 

1 é, N~lO 

~BBL~~ Foi hosital:Lzado ? (72) 
Copiar esp.40 do F.07-7 <3o.C) 

VII. ANTROPOMETRIA 

~6B~~z Peso em g. <74 a 78) 
Copiar esp.45 a 49 do F.07-7 (3o.C) 

YBBLZ§ Peso-percentil (80 e 81) 

pr· i nc i p<::d. 

princip.:\1 

Copiar código registrado ao lado do peso, cujo significado ê: 

Código 

01 
í)2 

03 
04 
05 

07 
08 
09 

c.llnllalltl~:õ•••••••••••••a~•aas.a 

Percentil 

< 1.0 
10 - 20 
20 -· 30 
30 -- 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
70 -· 80 
80 - 90 

1. o ........................... " ... > 90 



~BB~~2 Peso - Gbmez (83) 
Copiar código registrado ao l~do do peso, cujo significado é: 

C6digo Avalia~~o do pesa 

o sob repeso (10% ou + acima da mêdia) 

1 Normal 

Deficiência de 10 25% 

Deficiência de 25 40% 

4 Deficiência de 40% ou + 

~aB~~Q Peso - z <85) 
Copiar código registrado ao lado do peso~ cujo significado ê: 

COdigo 

1 

4 
5 
6 
7 
8 

Valor de z <= D.P.ao redor da mediana) 

> - < 
~ 

~ 
k 

1 
o 
o -

+ 1 
+ ~ -k 

> 

-3 
~ - k 

-1 
+1 
+2 
+ 
+ 

~ 
~ 

< 
~ 

z = 
Peso - Peso mediano 

D.P. 
(abaixo ou acima) 

~68~~1 Comprimento em em (87 a 90) 
Copiar esp. 50 a 5j do F.07-7 (3o.C) 

~8B~}Z Comprimento - percentil (92 e 93) 
Copiar código registrado ao lado da altura 
cujo significado ê o mesmo expresso na VAR. 28 

~BB~~~ Peso/comprimento - percentil (95 e 96) 
Copiar código registrado acima do quadro das medidas~ cujo 
significado ê o mesmo da VAR.28. 

LRO, Outubro de 1987. 
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