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RESUMO 

O trabalho teve por objetivo estudar determinantes e 

significado do retardo do crescimento na idade pré-escolar. 

Em uma primeira etapa do trabalho, a partir de um Cemo de 

Estaturas envolvendo ingressantes de todas escolas (públicas e particulares) 

do Município de Osasco, realizado no início do ano letivo de 1989, foram 

selecionados casos e controles para a investigação retrospectiva dos 

determinantes sociais do retardo do crescimento. Os CASOS, totalizando 

192 ingressantes, foram caracterizados pelo índice altura/idade infer.or a 

menos dois escore z da população· de referência do NCHS/OMS. Os 

CONTROLES, totalizando 219 ingressantes, foram caracterizados pelo í11dicu 

altura/idade superior a menos um escore z. Em uma segunda etapa, 

avaliou-se o estado nutricional atual dos CASOS e CONTROLES atravÉ~s da 

relação peso/altura e de medidas derivadas do perímetro braquial e prega 

cutânea tricipital. Em uma terceira etapa, utilizando-se um delineamento 

prospectivo, avaliou-se o aproveitamento escolar ao longo do ano letivo dos 

CASOS e CONTROLES. 

Classe social, renda .familiar per capita, escolaridade do chefe 

da casa e da mãe, condições de habitação e saneamento foram fatores que 

se associaram significativamente com o risco de retardo do crescimento. 

Os índices antropométricos indicativos do estado nutricional 

atual mostraram-se inferiorizados nos ingressantes com retardo do 

crescimento, seja com relação aos ingressantes sem retardo do crescimento 

seja com relação ao padrão esperado para crianças com bom e~:tado 

nutricional. 

O aproveitamento escolar dos alunos que ingressaram cor11 

retardo do crescimento foi inferior ao dos alunos sem retardo, verificando-se 

que o risco maior de "reprovação" desses alunos mantinha-se mesmo com o 

controle de possíveis variáveis de confusão, ou seja, estado nutricional atual 

e variáveis sócio-econômicas. 



ABSTRACT 

The objective of the present study was to investigate tlw 

determinants and the significance of linear growth retardation in preschool 

years. 

The study was divided into three parts. lt began with a Height 

Census carried out in the school year of 1989, involving children attending 

the first grade of ali public and private schools of Osasco (metropoliwn 

region o f São Paulo, Braz i I). Cases and contrais were selected for tl1e 

retrospective investigation of the social determinants of growth retardation. 

The CASES, totalling 192 children entering school, were characterized IJy 

the height-for-age índice below -2 z score of the NCHS/OMS referen,;e 

population. The CONTROLS, totalling 219 children entering school, we r e 

characterized by the height-for-age above -1 z score. In the second part of 

the study, the present nutritional status of CASES and CONTROLS was 

assessed through the weight-for-height índice and the measures deriv·~d 

from the upper arm circunference and the triceps skinfold thickness. Final y, 

using a prospective study, the school improvement of the children was 

evaluated along the school year of CASES and CONTROLS. 

Social class, per capita family income, education of the head of 

the household and of the mother, environmental sanitation and housi<lQ 

conditions were significant factors associated with the risk of growth 

retardation. 

The anthropometric indicators of the present nutritional status 

showed to be inferior with stunted school children, both in relation to 

children entering school showing no growth retardation and to the expected 

pattern for children with good nutritional status. 

School improvement of stunted school children was inferíor 

than students without growth retardation. lt was found that the increased 

risk of school failure of those students remained the same, even with the 

control of possible confounding variables (present nutritional status and 

socioeconomic variables). 
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Introdução 1 

1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório encontra-se subdividido em quatro 

partes: inicialmente, faz uma retrospectiva -{io uso da antropometria na 

avaliação do estado de saúde e nutrição; em seguida, comenta sobre os 

fatores ambientais que interferem no processo do crescimento na infância; 

descreve os principais indicadores antropométricos utilizados para avaliar a 

situação nutricional e, finalmente, apresenta a controvérsia existente sobre 

o significado funcional do retardo do crescimento na infância, justificando a 

escolha desse tema. 

1.1 ANTROPOMETRIA COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO 

DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

O médico alemão Johann Sigismund Elsholtz (1623-88) é 

citado como o criador do termo "ANTROPOMETRIA", em sua tese publicada 

na cidade de Pádua em 1654, ilustrando o uso do primeiro antropômetro 

(CAMERON, 1984). 

O interesse pelo crescimento humano remonta à antiguidade. 

Os romanos tinham por hábito agrupar seu exército conforme a altura dos 

seus soldados. Os próprios historiadores romanos mostravam certa 

preocupação com a altura dos povos com os quais estavam em guerra; 

tinham a tendência de descrever o inimigo mais alto do que realmente era, 

sendo assim uma forma de justificar seu fracasso ou um grande triunfo em 

caso de vitória (WIERINGEN, 1978). 
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O estudo científico do crescimento humano começou com 

Buffon e Montbeillard, em meados do século XVIII, na França. Buffon, em 

1777, descreveu o primeiro estudo longitudinal do crescimento humano, 

atribuído ao Conde Philibert Gueneau de Montbeillard, que mediu seu filho 

desde o nascimento até adolescência (de 1759 a 1777), em intervalos 

semestrais. Montbeillard mediu seu filho, descalço, em posição horizontal 

até os 3 anos de idade e em posição vertical a partir dos 3,5 anos 

(T ANNER, 1978). 

Este estudo tornou-se conhecido no século XIX, sendo citado 

por Ouetelet em 1835 e depois por Roberts e Bowditch na década de 1870. 

Scammon, em 1927, reproduziu as medidas coletadas por Montbeillard 

convertendo-as ao sistema métrico e traçando um gráfico de altura para 

idade. Mais tarde, D' Arcy Thompson calculou os incrementos e traçou uma 

curva da velocidade da altura. Tanner, então, usou a combinação de altura 

para idade e curvas de velocidade de altura como ilustração na abertura do 

livro "Growth at Adolescence" (1955 e 1962). A partir daí, a figura tem sido 

muitas vezes recopiada e o crescimento do filho de Montbeillard é a 

ilustração mais conhecida na auxologia humana (TANNER, 1978). 

A segunda fonte de dados longitudinais sobre o crescimento foi 

uma série. de __medidas em escolares_ da Carlschule em Stuttgart, entre 1772 

e 1794 (CAMERON, 1984). Carl Eugen, Duque de Wurttemberg, foi o 

idealizador dessa instituição que recebia tanto crianças da região como 

também de toda a Europa. A escola graduou 2211 alunos e uma média de 

350 ingressantes ao· ano, entre nobre~ e burgueses. Todos os alunos foram 

medidos em intervalos regulares, duas e até três vezes ao ano, até o surto 
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epidêmico de tifo, em 1782/84, quando a frequência das medidas foi 

reduzida, pelo fato dos pais retirarem seus filhos da escola durante esse 

período'. A comparação dos dados de altura entre nobres e burgueses, 

apesar da similaridade das condições ambientais e de nutrição na escola, 

mostrou que os nobres eram, em média, 2.5 em mais altos na idade entre 

1 O e 11 anos, chegando essa diferença a ser de 7 em aos 15 anos, e caindo 

para 1 em aos 20-21 anos de idade (TANNER, 1978). 

Villermé, em 1828, publicou sua clássica análise do efeito da 

pobreza na altura de recrutas franceses. Estudou essa medida dentre os 

dados dos destacamentos de recrutas . entre 1800 e 181 O , relatando a 

idade em que alcançaram o desenvolvimento físico de adulto, porcentagens 

de recusa quanto a problemas de saúde e tipo de ocupação. Os dados 

indicavam que pessoas menores tinham certa tendência a serem menos 

saudáveis do que pessoas mais altas (WIERINGEN, 1978). Villermé também 

publicou nessa época outro estudo, demonstrando que a taxa de 

mortalidade dos pobres era duas vezes maior do que a dos ricos; afirmava 

que a mortalidade .dos pobres era proveniente de privações sofridas ao 

passo que a dos ricos era o resultado de luxúrias e excessos 

(TANNER, 1978). 

Na primeira metade do século XIX, Adolphe Quételet, 

estatístico, idealizou o primeiro estudo antropométrico transversal em 

grande escala, na população de O a 20 anos de idade de escolas e de um 

Hospital de Bruxelas, no qual é proposto a distribuição da curva normal para 

estatura e índice de Quételet (ANSELMO. & BURINI, 1991 ). No início da 

década de 1830, fez outros levantamentos, entre eles, comparou o 
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comprimento de 50 recém nascidos de ambos os sexos, através da 

distribuição de frequências, observando pela primeira vez que os meninos 

eram maiores do que as meninas (TANNER, 1978). 

Villermé e Ouételet conduziram estudos mostrando diferenças 

quanto a morbidade e mortalidade em relação ao crescimento linear, sendo 

consideradas como o resultado de diferenças nas condições de vida 

(WIERINGEN, 1978), surgindo a partir de então a aplicação social dos 

estudos do crescimento humano (TANNER, 1978). 

No final do século XIX, entre os estudos americanos, 

destacam-se os de Porter, que relacionou o tamanho corporal de crianças 

com a aparente habilidade na escola. Townsend (1891-92) estudou 33.500 

crianças entre 6 e 15 anos, de escolas públicas de St.Louis, quanto ao 

peso, altura, altura da criança sentada (segmento superior do tronco), 

dimensões da cabeça e face, capacidade vital e força da mão 

(T ANNER, 1978). 

Os pesquisadores nessa época já estavam cientes da 

necessidade de se obter medidas precisas (acurácia) e de padronização de 

técnicas e procedimentos no estudo da antropometria. Foi em 1912 no 

Congresso Internacional realizado em Genebra que se estabeleceu um 

acordo internacional para a unificação de medidas antropométricas. Embora 

não fosse específico para crianças, ele estabelecia princípios gerais de 

medidas e definições detalhadas de 49 medições (CAMERON, 1984). 
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Foi na primeira metade deste século que se desenvolveram os 

estudos somáticos do crescimento , a partir do acompanhamento 

longitudinal da população americana. Os três mais importantes relatos 

apontados nesse período são os de Frank Shuttleworth para o Estudo de 

Crescimento de Harvard em 1922 feito na Escola de Educação; Harold 

Stuart para o Centro de Pesquisa em Saúde Infantil e Estudos do 

Desenvolvimento em 1930 ; Katherine Simmons em 1931 realizado através 

da Fundação Brush (CAMERON, 1984). 

JELLIFFE (1968) sistematizou a antropometria como método de 

avaliação do estado nutricional, baseado em estudos do início da década de 

50. Esta obra foi um marco para um rápido desenvolvimento da 

antropometria nos países industrializados, fato este que alcançou os países 

em desenvolvimento a partir da metade da década de 70 (ANSELMO & 

BURINI, 1991 ). 

O emprego da antropometria na avaliação do estado nutricional 

depende da existência de padrões. Até recentemente, os padrões 

desenvolvidos por Stuart e Stevenson, em 1946 nos Estados Unidos, eram 

frequentemente utilizados em âmbito internacional. Estes padrões de 

Harvard-lowa, foram construídos com dados do Harvard Longitudinal 

Growth Study da lowa Child Research Station, iniciados em 1930. A partir 

dos dados de crescimento obtidos pelo NATIONAL CENTER FOR HEAL TH 

ST ATISTICS - NCHS ( 1977) com colaboração do Center for Disease Contrai 

(CDC), foram elaborados novos referenciais, substituindo os padrões 

americanos de Harvard-lowa {década de 40), que eram longitudinais e não 

representativos da população infantil do país. Os novos gráficos e tabelas 
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do NCHS/CDC foram construrdos a partir dos dados de 20.749 crianças, 

dos seguintes estudos: 1 longitudinal do Fels Research lnstitute e 3 

transversais do NCHS (HANES I e HES 11 e 111). 

Recomendado pela Organização Mundial da Saúde como 

referência internacional (OMS, 1983; WHO WORKING GROUP, 1986), a 

principal vantagem da utilização do NCHS é garantir a comparabilidade dos 

resultados de avaliações realizadas em diversos países, o que não seria 

possível se cada um adotasse um padrão local. Por esse motivo, é 

recomendado pela OMS para uso na Vigilância Nutricional de populações de 

diferentes países, ou de regiões de um mesmo país (WATERLOW et 

ai, 1977). · 

No Brasil, os dados antropométricos de Santo André de peso e 

estatura para crianças e adolescentes, são o resultado de estudos 

transversais realizados nas décadas de 60 e 70 na população residente no 

Município de Santo André (Grande São Paulo). O nível IV refere-se às 

crianças de famnias de melhor condição sócio-econômica - Classe social IV 

(MARQUES et ai, 1974, 1982). 

SIGULEM e colaboradores ( 1976) discutem a conveniência de 

adotar a referência internacional (Harvard, na época) como norma geral para 

definição de canais de evolução antropométrica de crianças brasileiras, 

especialmente nos cinco primeiros anos de vida. Ao ser constatado que os 

valores da população de Santo André - IV assemelham-se aos de H.arvard, 

consideraram "perfeitamente adequada sua utilização para classificação 

ponderai do estado de nutrição". 
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MONTEIRO (1984a) aborda este assunto, comentando que a 

escolha dos padrões dependerá da circunstância, sendo o do NCHS mais 

vantajoso em estudos comparativos. 

Em termos de avaliação antropométrica, existem dois 

propósitos distintos: estimativa da prevalência da desnutrição na população 

e avaliação nutricional individual. Estimativas sobre a prevalência de 

desnutrição em países em desenvolvimento (1990) indicam que 34% da 

população menor de 5 anos de idade tinham peso abaixo de dois desvios

padrão da referência, correspondendo a 184 milhêH~s de crianças (UNITED 

NATIONS, 1992). 

No Brasil, foi realizada em 1989 a Pesquisa Nacional de Saúde 

e Nutrição - PNSN, pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição -

INAN em convênio com o IBGE e colaboração com o IPEA/IPLAN, através de 

amostra domiciliar nacional de 62.000 pessoas entrevistadas e medidas 

quanto a peso e estatura. A PNSN procurou estabelecer a prevalência 

nacional e regional da desnutrição infantil e fazer uma análise comparativa 

com a situação observada em 1974/75 pelo Estudo Nacional de Despesas 

Familiares - ENDEF, a partir de dados antropométricos de estatura para 
. 

idade, conhecendo-se a situação para a população de crianças menores de 

1 O anos (INAN/FIBGE/IPEA, 1990). e o perfil de crescimento da população de 

O a 25 anos (INAN, 1990). 

A proporção de crianças brasileiras menores de 5 anos com 

índices de altura/idade e peso/altura abaixo de dois desvios-padrão 

negativos mostram, respectivamente, a prevalência de 15.4% de 
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desnutrição crônica e de 2.0% de desnutrição aguda. A análise do padrão . 
de crescimento infantil nas cinco macro-regiões brasileiras, indica que os 

distúrbios nutricionais crônicos ocorrem em todo país, mas com marcantes 

diferenças regionais (MONTEIRO et ai, 1992). 

Aos 7 anos de vida, idade de ingresso à escola, os déficits de 

altura da população brasileira em comparação com a de referência (NCHS), 

ultrapassam 3.5 em nas meninas e 4.0 em para os meninos. Contrastes 

regionais e sociais também foram observados (INAN, 1990). 

BENGOA ( 1973) foi o precursor em propor a utilização da 

medida da estatura da criança ao ingressar na escola para refletir as 

condições biológicas, econômicas e sociais durante seus primeiros anos de 

vida, sendo, portanto, um importante indicador do estado nutricional em 

um Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). TANNER 

(1976) igualmente destaca a importância relevante da estatura como 

indicador da situação de saúde de uma comunidade. 

V AL VERDE e colaboradores ( 1985) descrevem o estudo 

pioneiro de Orr & Clark, em 1930, que procuraram medir o impacto de 

programas de suplementação (merenda escolar à base de leite) sobre as 

variações sazonais do crescimento; relatam ainda o trabalho de Robson, 

realizado em 1964, que também utilizou dados antropométricos de escolares 

para verificar a influência sazonal sobre os incrementos de estatura e peso. 

Vários pesquisadores franceses registraram os efeitO'' da 

restrição alimentar entre escolares daquele país durante os anos da g _erra. 



Introdução 9 

Entre eles, LAPORTE ( 1946) encontrou alterações das curvas de 

crescimento ao comparar médias antropométricas de escolares parisienses 

entre 1938 e 1944. 

A partir de então, a medição de estatura de escolares tem sido 

utilizada por alguns países da América Central, sob a forma de Censos 

Nacionais (Costa Rica - 1979, 1981,1983, 1985; Panamá - 1982; Nicarágua 

- 1985) como um valioso instrumento de apoio ao processo de tomada de 

decisões no que diz respeito à definição de políticas, programas e projetos 

de impacto alimentar e nutricional (VALVERDE et ai, 1985; VALVERDE et 

ai, 1986; PARILLON et ai, 1988a, 1988b). 

A exemplo do que ocorreu nesses países, KOJFMAN 

( 1987, 1988) analisou as repercussões dos momentos de crise econômica 

brasileira sobre o estado nutricional na infância durante o período 1965-

1978, através de medidas antropométricas de 17.146 crianças de 6 a 9 

anos de idade, obtidas pelo serviço público de saúde escolar em Irajá (RJ). 

MONTEIRO (1989) propos um sistema nacional de monitoração 

da altura de alunos ingressantes nas escolas de primeiro grau no Brasil, que 

foi desenvolvido em.1.968 crianças de todas as escolas de Rio Claro (SP) e 

em 13.636 crianças de Osasco (Grande SP) (MONTEIRO et ai, 1989b; 

MONDINI, 1990). 
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1.2 DETERMINANTES DO CRESCIMENTO NA INFÂNCIA 

Predomina hoje a concepção de condições ambientais sobre o 

genético-individual na realização do potencial de crescimento. 

Com base na literatura científica existente, pode-se afirmar que 

o potencial de crescimento infantil de diferentes populações e raças de todo 

mundo é muito parecido quando são adequadas as condições de nutrição e 

saúde (MARTORELL e colaboradores, 1976; KELLER, 1988). 

HABICHT e colaboradores(-1974}, ao analisarem o crescimento 

de pré-escolares presumivelmente bem nutridos mas de diferentes grupos 

étnicos, encontraram uma variação não superior a 3% em estatura e 6% em 

peso; no entanto, constataram grandes diferenças associadas com a 

condição sócio-econômica, em crianças com semelhanças étnicas e 

geográficas, de até 12% em estatura e 30% em peso. 

MARTORELL e colaboradores ( 1988), também demonstraram o 

reflexo do poder aquisitivo na estatura constatando o retardo do 

crescimento de crianças de famnias de baixo poder aquisitivo, aos 5 e 7 

anos de idade. 

A análise conjunta de três séries distintas de dados - peso e 

altura de escolares de 6 a 9 anos de idade durante o período 1965/1978; 

peso e altura de pré-escolares de 1 a 4 anos de 1981 a 1986 e peso ao 

nascer de crianças entre 1963 e 1984 - revelou um perfil dos efeitos 

deletérios no estado nutricional d.? população infantil de menor nível sócio-
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econômico no Rio de Janeiro. Isto se deu em diferentes momentos de crise 

econômica a partir da década de 60, quando então acelera-se o processo de 

concentração de renda no país e consequente queda do consumo dos 

setores assalariados da população (KOIFMAN, 1988). 

A estatura pode ser considerada como um indicador da 

evolução histórica da situação sócio-econômica e nutricional de uma 

população. A elevação da estatura em diferentes grupos populacionais 

comparativamente a períodos passados é hoje um fato observado em vários 

estudos internacionais, como em adultos da Noruega (JELLIFFE, 1968) ou 

em crianças e adolescentes cubanos, mostrando aumento de 1 em por 

década (JORDAN, 1979). 

Vários pesquisadores têm registrado um contínuo processo de 

elevação da altura em diferentes países (TANNER, 1978; WIERINGEN, 1978). 

A chamada "tendência secular do crescimento" leva implícita uma 

maturação mais precoce e dimensões maiores em todas as idades de 

crescimento. As razões mais plausíveis para explicar essa tendência secular 

são a melhoria das condições de vida, o desenvolvimento da saúde pública e 

a melhoria do estado nutricional. No caso do Japão, especialmente depois 

da Segunda Grande Guerra Mundial, o aumento da altura média de seus 

adultos foi em decorrência da melhoria de suas condições sócio

económicas, de saúde, do meio ambiente e, acima de tudo, da alimentação. 

O mesmo ocorreu com a França. A diminuição da altura média entre os 

franceses, durante as décadas de 1910-20 e 1940-50, épocas das duas 

guer~as mundiais, contrastou com a evolução da estatura dos suecos que 

permaneceram neutros durante os dois conflitos. 
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Da análise das variações de altura média entre gerações adultas 

(1829-1987) em áreas rurais da Bolívia, LAURE (1991) concluiu que, 

durante as últimas décadas, as condições ambientais (saúde, saneamento, 

alimentação) tem permanecido em estagnação em algumas regiões do país. 

MONTEIRO e colaboradores( 1993), analisando as tendências 

temporais baseadas na comparação dos resultados de inquéritos 

antropométricos realizados a nível nacional, evidenciou que o padrão de 

crescimento na infância melhorou nos últimos 15 anos, de modo geral em 

todas as regiões brasileiras, sendo que as regiões Norte e Nordeste 

registraram progressos menores do que ~ média do país, aumentando assim 

o hiato que as separa das demais regiões. Essas evidencias são consistentes 

com a trajetória de indicadores setoriais das condições de vida como os 

relacionados à escolaridade da população e ao saneamento do meio: 

evolução favorável em todas as regiões com destaque para a região Centro

Sul do país. 

O que no ambiente determina o crescimento? 

Alguns modelos teóricos analisam a multicausalidade da 

fome/desnutrição (MONTEIRO & BENÍCIO, 1981; JONSSON, 1986; 

BEGHIN, 1989). Entre eles, destacamos a proposta de JONSSON (1986) 

que esquematiza o modelo causal da fome (Figura 1), representado por uma 

rede de fatores hierarquicamente encadeados tendo origem na forma como a 

sociedade mobiliza os recursos potenciais para a produção de bens e 

serviços e como os distribui entre a população. No nível mais imediato, a 

fome resulta de ingestão inadequada de alimentos e do estado de saúde dos 
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indivíduos, que por sua vez estão relacionados a fatores que refletem o 

acesso desigual a mercadorias, serviços e outros recursos como 

alimentação, habitação, educação, água, serviços de saúde. E a estrutura 

sócio-econômica, ideológica e política da sociedade determina o padrão de 

produção, distribuição e consumo dessas mercadorias e serviços entre os 

grupos de indivíduos. 

Figura 1 Diferentes níveis de causas da fome 

SINTOMAS OU 
SINAIS 

CAUSAS 
IMEDIATAS 

CAUSAS 
MEDIA TAS 

CAUSAS 
BÁSICAS 

Fonte: JONSSON (1986). 

ECONOLIIA 
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POTEIIOAIS ------- ECOIIÔMICA 
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O acesso desigual a bens e serviços está presente nas 

sociedades de economia capitalista (sociedade de classes),como é a do 

Brasil (SINGER, 1981 ). A desigualdade social ocorre no processo de 

produção e distribuição de riqueza. A organização da sociedade é que 

estabelece a política - viabilidade e forma de utilização dos recursos 

produzidos - então desta é que dependerá a gênese dos determinantes 

sociais do processo saúde-doença (FORATINI,1992). 

Diante dessa desigualdade apontada em função da inserção do 

indivíduo no processo social de produção, pode-se dizer que " a condição de 

classe social do indivíduo que irá determinar os limites mais prováveis 

dentro dos quais se situará seu estado de saúde" (MONTEIRO, 1988). 

Embora exista uma corrente hegemônica que reconheça as 

implicações da desigualdade social, a maioria dos estudos realizados no 

Brasil usam variáveis determinadas pela classe social, ou seja, nível de 

renda, grau de escolaridade, características de moradia (MARQUES et 

al,1974; IUNES et ai, 1975; BATISTA FILHO, 1976; LUSTOSA, 1982; 

MONTEIRO et ai, 1992). Devido às dificuldades de operacionalização do 

conceito de classe social, seu uso tem sido incipiente, podendo-se tomar 

como base estudos realizados em Ribeirão Preto (BARROS, 1986), em 

Pelotas (LOMBARDI, 1988) e em São Paulo (MONTEIRO, 1988; et ai, 1989a). 

A Figura 2, apresenta um exemplo de modelo causal 

simplificado do crescimento infantil, construído através do encadeamento 

dessas ~ariáveis que atuam como elo de uma engrenagem causal da qual se 

deriva o estado nutricional, como sugerem BEGHIN e colaboradores(1989). 
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Figura 2 : Modelo Causal Simplificado do Crescimento 
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O retardo do crescimento vem a ser à reflexo direto da 

desnutrição produzida pela pobreza, sendo observada nítida relação entre 

estatura dos indivíduos e desenvolvimento sócio-econômico da população. 

As privações sociais estão associadas a: baixa renda, dieta inadequada, 

ocupações manuais não especializadas, baixo nível educacional, precárias 
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condições de habitação e saneamento, famílias numerosas, grande 

incidência de morbidade e desnutrição (GOPALAN, 1988). 

Diversos estudos têm mostrado que episódios frequentes de 

infecções, principalmente diarréia e doenças respiratórias, influenciam o 

crescimento infantil levando a uma perda aguda de peso e prejudicando o 

crescimento linear (NABARRO et ai, 1988). No estudo realizado com 

lactentes em Bangladesh, BLACK e colaboradores( 1984) verificaram que 

cada episódio de diarréia prolongado esteve associado a uma redução na 

altura de 0,56 em. MOLINA e colaboradores(1989) ao estudarem crianças 

brasileiras (RJ), observaram que o grupo etário de 9 a 24 meses de idade foi 

aquele que apresentou o maior índice de morbidade diarréica e um 

significante retardo na altura. BITTENCOURT e colaboradores (1993), em 

estudo prospectivo em crianças menores de 18 meses da periferia da cidade 

do Rio de Janeiro, demonstraram que a presença de diarréia reduziu, em 

média, 13,4 gramas de peso e O, 132 mm de comprimento por dia. Em 

crianças de 1 a 2 anos de idade do Nordeste brasileiro, a média de 

incremento de altura, observada num período de 3 meses, foi 41% menor 

no grupo que teve diarréia (GUERRANT et ai, 1983). 

Nos primeiros anos de vida, o crescimento linear é muito 

sensível à nutrição e outras influências do meio ambiente 

(WATERLOW, 1988). MONTEIRO e colaboradores(1984) verificaram em 

áreas de baixa renda do Estado de São Paulo, que 90% do déficit estatura! 

das crianças aos 7 anos já estava estabelecido aos 24 meses de idade; o 

período de 8 a 24 meses de vida foi apontado como o de maior repercussão 

para a determinação da altura futura. CARVALHAES (1988) ao estudar a 
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velocidade de crescimento nos primeiros dois anos de vida, na área urbana 

do município de Botucatu (SP), verificou que o ritmo de crescimento linear 

foi bastante distinto .em cada estrato sócio-econômico, dos 6 aos 24 meses 

de idade. Outros estudos realizados no Brasil com crianças menores de 5 

anos, também encontraram associação entre déficit estatura! e renda 

familiar (GOJHMAN, 1982; lUSTOSA, 1982; MONTEIRO & BENÍCIO, 1987; 

MONTEIRO, 1988; CEDRAZ & CARVALHO, 1990). 

Na população brasileira menor de 1 O anos de idade, a natureza 

da desnutrição é de carater mais crônico que agudo, estando as crianças 

com desnutrição crônica concentradas nas famílias cuja renda mensal está 

inferior a 2 salários mínimos (SM). A distribuição dos índices de estatura 

para idade foi praticamente idêntica a da população de referência 

(NCHS/OMS) nas famnias com renda mensal superior a 5 SM 

(INAN/FIBGE/IPEA, 1990). 

SOUZA (1992) investigou os principais determinantes da 

desnutrição infantil no Estado do Ceará, a partir desse modelo teórico causal 

da fome/desnutrição, constatando que melhor nível de escolaridade da mãe, 

boas condições de saneamento no domicílio, maior peso ao nascer e 

aumento da renda per capita exercem efeito redutor na chance de 

ocorrência de déficit estatura!. 
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1 .3 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS NA A V ALI AÇÃO 

NUTRICIONAL 

Uma vez que o padrão de crescimento é fortemente 

influenciado pela nutrição e doenças, as medidas antropométricas durante o 

período de crescimento· da criança são consideradas como um dos critérios 

mais úteis para avaliar sua saúde e estado nutricional. 

A análise de medidas antropométricas é uma das técnicas que 

avaliam o estado nutricional. A antropometria é um dos métodos mais 

utilizados por ser de fácil execução, baixo custo, geralmente não invasiva e 

fornece resultados imediatos. 

O peso e a estatura são dimensões corporais muito 

influenciadas pela nutrição (KELLER et ai, 1976). O peso é a medida mais 

utilizada (NABARRO & McNAB, 1980), sofrendo rápidas e intensas 

modificações em curtos intervalos de tempo. A estatura é um parâmetro 

mais estável; é ganha progressivamente e qualquer atraso no crescimento 

linear torna-se mais permanente do que o peso (SEOANE & LATHAM, 1971). 

Foi amplamente difundido o uso do indicador peso para idade e 

sexo, originalmente proposto por GÓMEZ (1946), posteriormente modificado 

por JELLIFFE (1968), para conhecer a magnitude da desnutrição. Esse dado 

é de grande importância uma vez que tem sido demonstrada a relação direta 

existente entre baixo peso e risco de mortalidade em crianças (GÓMEZ et 

ai, 1956; KIELMAN & McCORD, 1978; CHEN et ai, 1980). 
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No entanto, a relação peso para idade detecta casos de 

desnutrição aguda e crônica, conjuntamente, não diferenciando estes dois 

tipos distintos de desnutrição (WATERLOW, 1973,1974: GUERI et ai, 1981 ). 

O sistema de classificação de WATERLOW (1974) 

apresenta reconhecidas vantagens sobre o de GÓMEZ, para identificar a 

prevalência, natureza e severidade da desnutrição, a partir da utilização 

combinada entre peso para altura e altura para idade. A relação peso para 

altura e sexo tem sido utilizada para medir casos de desnutrição aguda ou 

déficit ponderai (graus de "wasting"), processo vigente independente da 

idade, pelo menos até os dez anos de vida (WATERLOW 1973; WATERLOW 

et ai, 1977; OMS, 1983). A relação altura para idade e sexo fornece um 

quadro da história nutricional passada (SEOANE & LATHAM, 1971) sendo 

um indicador cumulativo do estado nutricional, medindo os casos de déficit 

estatura! (graus de "stunting") (WATERLOW, 1973, 1988). 

Em antropometria nutricional, o peso e a altura são medidas 

frequentemente utilizadas das quais são derivados índices, como peso para 

idade, altura para idade e peso para altura. O termo indicador é de uso 

médico/social na tomada de decisões a nível populacional onde, geralmente, 

o ponto de corte serve para estimar a prevalência da situação nutricional da 

população, (WHO WORKING GROUP, 1986; BEATON et ai, 1990). Cada 

indicador tem sua aplicação específica devido ao maior valor preditivo 

positivo inerente a cada um. Visando uma padronização da descrição do 

estado nutricional de crianças, tem sido sugerido que a apresentação dos 

resultados seja expressa em intervalos não arbitrários, delimitados pelos 

valores em percentis ou de múltiplos do desvio-padrão da distribuição da 
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população de referência do NCHS (WATERLOW et ai, 1977; WHO WORKING 

GROUP, 1986). 

Estudos desenvolvidos durante a década de 80 tem permitido 

conhecer melhor o uso dos indicadores antropométricos na avaliação do 

estado nutricional (WHO WORKING GROUP, 1986; BEATON et ai, 1990). O 

grande desenvolvimento do método antropométrico trouxe importante 

avanço nos conceitos e estimativas dos estoques corporais, propondo 

indicadores que complementam as medidas de peso e altura, a partir da 

composição corporal, em termos de áreas "muscular" e "adiposa" do braço, 

respectivamente, massa protéica e reservas energéticas (GURNEY, 1969; 

MARTORELL et al,1976; HOLLIDAY,1978; FRISANCH0,1981). 

A obtenção das áreas muscular e adiposa se dá a partir das 

medidas do perímetro do braço e da dobra cutânea tricipital, tomadas 

exatamente na metade do braço. Tais valores servem de cálculo para 

determinar duas áreas concêntricas da seção transversal do braço: a área 

interna, constituída predominantemente de tecido muscular e área externa, 

constituída predominantemente de tecido adiposo. 

O organismo requer um suprimento contínuo de energia e 

nutrientes para manter suas atividades metabólicas normais, reposição dos 

tecidos e para o crescimento. Quando a quantidade de energia ingerida for 

menor do que as necessidades, o organismo transforma através de 

processos bioquímicas os ácidos graxos, que estavam estocados como uma 

reserva calórica nas células do tecido adiposo, em glicose para usá-la como 

fonte de energia. Essa variabilidade na espessura do tecido adiposo, como 
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pode ser estimada pela medida da prega cutânea, indica a variabilidade na 

quantidade do estoque energético. Assim como ocorre com o tecido 

adiposo, as diferenças na quantidade de músculo esquelético indiretamente 

implicam na variabilidade de ingesta protéica e calórica. O tecido muscular 

do corpo está em equilíbrio dinâmico com a disponibilidade protéica da 

dieta. Assim sendo, uma restrição alimentar é caracterizada pela redução 

tanto do tecido adiposo como do muscular (FRISANCHO, 1990). 

Para maximizar a efetividade do diagnóstico da informação 

antropométrica, deve-se utilizar técnicas estatísticas aplicáveis para 

variáveis com distribuição normal . e não normal. Algumas variáveis 

antropométricas apresentam distribuição simétrica de valores (curva 

normal): estatura, altura sentada (segmento superior), área muscular do 

braço. Em outras, a distribuição encontra-se desviada ("skewed") para 

direita: peso, prega cutânea tricipital, área adiposa do braço 

(FRISANCHO, 1990). 

1.4 SIGNIFICADO FUNCIONAL DO RETARDO DO 

CRESCIMENTO 

WATERLOW (1973) criou o termo "stunting" (para nós, retardo 

do crescimento) para descrever o déficit de crescimento linear de crianças, 

que pode ser identificado precocemente ao se medir incrementos de 

estatura e compará-los com a velocidade de referência internacional 

(WATERLOW, 1988,1991 ). 
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O significado funcional do retardo do crescimento tem sido 

intensamente debatido. No início da década de 1980, o economista David 

Seckler lançou a hipótese de "small but healthy", gerando controvérsia de 

opiniões. A posição de Seckler se prende ao argumento de que crianças 

"realmente" desnutridas são as que apresentam sinais clínicos de 

desnutrição. Criança "pequena porém saudável" é aquela classificada como 

"stunted but not wasted", adaptada à baixa disponibilidade de alimentos e 

não apresenta prejuízos funcionais (MARTORELL, 1989; PEL TO & 

PEL TO, 1989). Contra esta posição, vários autores (GOPALAN, 1988; 

BEATON,1989; MARTORELL, 1989; WATERLOW, 1991) argumentam 

empiricamente sobre as implicações do "stunting", como: maior 

vulnerabilidade às infecções; menor capacidade física para o trabalho e 

prejuízo das funções cognitivas. 

TOMKINS (1988) fez uma revisão da literatura sobre a relação 

existente entre baixa estatura e risco subsequente de morbidade e 

mortalidade. As evidências demonstram que crianças "stunted", ou seja, 

que apresentam déficit estatura!, tem infecções por período mais prolongado 

e alto índice de mortalidade associado a infecções. Fatores sociais, 

econômicos e ambientais explicam o porquê da ingesta alimentar não ser 

adequada para que· uma criança "stunted" possa alcançar seu potencial • 

genético quanto ao crescimento linear, podendo igualmente influenciar 

quanto às consequências de uma infecção. Crianças com retardo de 

crescimento são, geralmente, provenientes de famnias de baixo nível social, 

não só no que diz respeito a tipo e disponibilidade de alimentos como 

também habitação, saneamento, grau de instrução dos pais e acesso aos 
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serviços de saúde. Consequentemente, existe a interação de fatores sociais 

na relação existente entre duração da doença e stunting . 

. 
SPURR (1988), estudando trabalhadores rurais da Colombia 

(plantadores de cana de açúcar), encontrou correlações positivas entre 

altura, peso e massa de células musculares; demonstrou que a capacidade 

física para o trabalho depende do estado nutricional, uma vez que os 

desnutridos apresentaram menor capacidade física e menor produtividade 

em consequência da diminuição da massa muscular. O custo social disso 

tem repercussão principalmente nas regiões sub-desenvolvidas, onde o 

trabalho humano proporciona grande parte da energia necessária para a 

produtividade econômica. 

A literatura levanta a hipótese de que a condição de "stunting" 

acarreta prejuízo das funções cognitivas. Segundo POLLITT(1988), o 

desenvolvimento cognitivo é o aumento progressivo das aptidões 

necessárias para adquirir, processar, reter e utilizar uma informação. 

RICCIUTTI (1983) revisou estudos que fundamentam 

empiricamente o fato de que as condições sócio-econômicas adversas 

associadas com a pobreza exercem efeito limitativo no desenvolvimento 

mental da criança e em seu crescimento físico. Durante anos se considerou 

que as mudanças provocadas pela desnutrição no sistema nervoso central 

conduzia diretamente à deterioração da capacidade de aprender levando um 

sub-desenvolvimento mental, fato este irreversível. No entanto, estudos 

recentes levam em conta a hipótese de que a desnutrição influi 

principalmente na conduta, mediante alterações funcionais no grau de 
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atenção, resposta, motivação e sensibilidade do que diretamente na 

capacidade básica de aprender em consequência de mudança na estrutura 

do sistema nervoso central (CRAVIOTO, 1983; RICCIUTTI, 1983; SIMEON & 

GRANTHAM-McGREGOR, 1990). 

Os estudos com o ser humano têm sido os mais variados e 

complexos, embora mais limitados que os experimentos com animais, para 

se determinar um vínculo causal, se é que existe, entre a nutrição 

inadequada e a capacidade de aprender (MUSHKIN, 1982). 

CRAVIOTO (1983) relata alguns estudos que tratam da 

influência da idade e da duração da desnutrição sobre o rendimento escolar. 

Ressalta ainda que, levando em conta as limitações inerentes aos tipos de 

estudos apresentados, é evidente que a gravidade, a duração e, em 

particular, a época em que ocorre a desnutrição, são fatores de suma 

importância para determinar a permanência ou transição dos efeitos físicos e 

mentais. 

A maioria dos estudos sobre rendimento escolar e desnutrição 

ocorrida durante a primeira infância e idade pré-escolar se reportam a casos 

de desnutrição grave, seja marasmo ou kwashiorkor, com controles 

pa·reados (sócio-econômicos) e/ou com "sibling control" (criança índice 

versus irmão) (POLLITT, 1988; SIMEON & GRANTHAM-McGREGOR, 1990). 

SIMEON & GRANTHAM-McGREGOR ( 1 990) apresentam uma 

revisão da literatura considerando os efeitos das de~ ·iências nutricionais no 

comportamento mental em crianças, focalizando estudos observacionais, 
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pareados ou não, de escolares que tiveram na infância desnutrição 

leve/moderada. A altura para idade foi tida como significante fator preditivo 

do nível de desenvolvimento cognitivo ou desempenho escolar. 

POLLITT ( 1988) destaca três estudos desenvolvidos na 

América Latina e Caribe por Graham e Adrianzén no Peru ( 1976) e Galler e 

colaboradores em Barbados (1983). RICHARDSON (1980) na Jamaica foi 

um dos primeiros a analisar as interações de antecedentes sócio

econômicos, verificando que os alunos com pior rendimento eram de baixa 

estatura e pertenciam às famnias mais pobres. 

Ainda podem ser citados os estudos desenvolvidos por LIEN e 

colaboradores (1977) e WINICK e colaboradores ( 1975) com crianças 

nascidas na Coréia com uma história de desnutrição severa e moderada, e 

que, após passarem por instituições de caridade, foram adotadas por 

famnias americanas que viviam nos Estados Unidos; os autores observaram 

efeitos benéficos do meio ambiente familiar no desenvolvimento cognitivo e 

no rendimento escolar. 

COLOMBO e colaboradores ( 1988) no Chile também relataram 

suas experiências estudando o desenvolvimento mental, a partir do 

quociente intelectual (01), em diferentes momentos (nos primeiros dois anos 

de vida, na idade pré-escolar e na idade escolar), em relação ao estado 

nutricional, observando que o retardo do crescimento e baixo OI estão 

associados aos efeitos da pobreza. 



Introdução 2 6 

A literatura mostra ainda que alguns trabalhos procuraram 

observar a relação entre intervenção nutricional (nos primeiros anos de vida) 

e o rendimento escolar e desenvolvimento cognitivo, como os realizados na 

Guatemala, México, Jamaica e Colômbia (POLLITT,1988; SIMEON & 

GRANTHAM-McGREGOR, 1990; ENGLE et ai, 1993); outros estudos 

verificaram a influência da primeira refeição do dia (desjejum) no 

aproveitamento e$.colar de crianças carentes e subnutridas (POWELL et 

ai, 1976) e nas funções cognitivas de crianças com diferentes condições de 

nutrição (SIMEON & GRANTHAM Mc-GREGOR, 1989) ambos realizados na 

Jamaica. 

Todavia, estudos que analisam o significado funcional do 

retardo do crescimento em termos de aproveitamento escolar, baseados em 

dados transversais, frequentemente não reunem número suficiente de 

crianças com esse déficit e, além do que, verifica-se estimativas menos 

precisas de risco. 

Face a importância relevante dos temas abordados e partindo 

da necessidade de investigações baseadas em delineamentos mais 

adequados a respeito, este trabalho se propõe a estudar o retardo do 

crescimento na idade pré-escolar, procurando associar a condição sócio

econômica e "performance" do crescimento e a repercussão desse retardo 

na idade escolar. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Estudar a determinação e o significado do retardo do 

crescimento na idade pré-escolar em um município da área 

metropolitana de São Paulo. 

2.2 Específicos 

Identificar a associação existente entre fatores sócio

econômicos e o processo de crescimento na idade pré

escolar. 

Caracterizar a situação nutricional atual de crianças que 

ingressam na· rede escolar com e sem retardo do 

crescimento. 

Determinar o prognóstico do aproveitamento escolar 

conforme a exposição a "déficit" de crescimento na idade 

pré-escolar. 
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3. METODOLOGIA 

· 3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no Município de Osasco, localizado na 

região oeste da área metropolitana de São Paulo. Esta sub-região é formada, 

além de Osasco, pelos municípios de Barueri, Cajamar, Carapicuíba, ltapevi, 

Jandira, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Cotia, ocupando 

677 km2 da área metropolitana (Figura 3). 

Figura 3 - Região Metropolitana de São Paulo 

Fonte: IBGE 

h'""''' I MUNICIPIO DA CAPITAL. 

c::::J OUTROS MUNICIPIOS 

-OSASCO 

B:IJ MUNICIPIOS DO VETOR OESTE 

O Município de Osasco tem uma extensão de 67 km2, 

apresentando três tipos de ocupação {urbanização): área central, anel 
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intermediário e várias periferias. Não apresenta área rural (PREFEITURA 

MUNICrPIO DE OSASCO, 1986). 

A área ·central caracteriza-se pelo intenso uso comercial e de 

serviços diversificados, constituindo polo regional para toda a sub-região 

oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Esta área encontra-se também 

ocupada pelas indústrias pioneiras do município, ligadas aos setores 

metalúrgico, de materiais elétricos e de comunicação, de transportes e de 

minerais não-metálicos, responsável pela absorção de importante parcela da 

mão -de - obra do município. Adjunto ao centro, encontram-se a Cidade de 

Deus, sede do complexo bancário do BRADESCO, e o setor militar de 

Ouitaúna, base de importantes unidades do 11 Exército. 

O anel intermediário que envolve a área central, é constituído 

de bairros cuja ocupação é mais antiga. Está mais consolidado na parte sul e 

guarda uma relativa homogeneidade no padrão urbanístico, dada a 

existência de bons níveis de infra-estrutura urbana. De função 

predominantemente residencial, caracteriza-se por habitações de médio e 

alto padrão construtivo. Incluem-se também neste anel loteamentos mais 

recentes, destinados a uma demanda localizada nos setores de médio e alto 

padrão da estratificação social, caracterizados como "loteamentos 

fechados". Neste anel incluem-se os projetos do INOCOOP, de habitações 

multifamiliares verticais de médio padrão construtivo. Na zona norte, o anel 

se completa com bairros de ocupação residencial de médio padrão 

construtivo,além do Jardim Piratininga e Vila dos Remédios, cujo uso se 

encontra em pro~es~o de transformação de residencial para industrial. 
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As várias periferias estão externas a esse anel, com diferentes 

graus de consolidação urbana, geralmente em fundos de vales, 

apresentando insuficiência ou pr~cariedade da infra-estrutura urbana. O uso 

predominante dessas vilas periféricas é residencial de baixo padrão 

construtivo, sendo frequente a ocorrência de auto construção. Verifica-se a 

implantação de conjunto habitacional horizontal, destinado a classes de 

renda média/baixa - Conjunto dos Metalúrgicos. Permeando essas vilas, 

tanto na zona Norte como na zona Sul, encontram-se inúmeras favelas. Em 

1985 havia 94 favelas com cerca de 35.000 pessoas, ocupando 

preferencialmente áreas públicas reservadas ao uso de recreio ou fundos de 

vale sujeitos a inundações, constituídos de terrenos baixos e alagadiços. 

O crescimento de Osasco está associado a dois fatos: 

expansão industrial no município e prolongamento natural da expansão de 

São Paulo (capital) (PREFEITURA MUNICÍPIO DE OSASCO, 1986). 

A chegada das primeiras indústrias em Osasco datam do final 

do século passado, com a cartonagem (1892) e a tecelagem (1895); 

posteriormente com a cerâmica (1912). Vieram também os primeirós 

europeus, na grande maioria italianos, espanhóis e franceses; em menor 

escala russos,poloneses e armênios. Com a I Guerra Mundial e a introdução 

da política nacional de substituição de importação, outras indústrias se 

instalaram, ampliando assim a oferta de empregos: Frigorífico Wilson 

(1915), Cia. Sorocabana de Material Ferroviário SOMA (1929), Fábrica de 

Fósforos Granada (1930). Durante a 11 Guerra e no " boom " econômico do 

pós-guerra, instalaram-se grandes indústrias: Eternit ( 1940), e outras (na 
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década de 50) entre elas Adamas (antiga Cartonagem), Lonaflex, Rilsan, 

Benzeneux, Charlevi, Osram, Braseixos, Ford, Masul, Brown Boveri. 

Osasco caracterizou-se como cidade industrial atraindo tanto 

imigrantes estrangeii ,1s quanto brasileiros , vindo de diversos pontos do 

país. Passou por ur~ acelerado processo de expansão urbana a partir de 

1960. Nessa época (décadas de 60 e 70), devido à saturação e à 

valorização do espaço urbano do município de São Paulo,os lotes periféricos 

eram mais baratos do. que os da capital, o que fazia a população de baixo 

poder aquisitivo ir em busca dessas áreas. A migração foi responsável pela 

maior parcela do crescimento populacional de Osasco na década de 70, 

representando 82.8% do total do crescimento. 

Os dados do Censo Demográfico (IBGE) indicaram para 1950, 

41.326 habitantes; 114.828 em 1960; 283.073 em 1970; 474.543 

habitantes em 1980. As migrações rural - urbanas fazem parte de um 

movimento a nível nacional, no período de 1960 a 1980, quando 29 milhões 

de pessoas deixaram áreas rurais indo para as cidades. Em Osasco,o 

percentual de imigrantes procedentes da área rural foi de 21.4% em 1970 

(década de 60) e de 20.3% em 1980 (década de 70) (PREFEITURA 

MUNICÍPIO DE OSASCO, 1986). A população levantada pelo Censo de 

1991 foi de 566.949 habitantes, todos em área urbana (SÃO PAULO

EMPLASA, 1993). 

De acordo com o Escritório de Planejamento Municipal, Osasco 

pode ser dividido em 36 setores censitários, distribuídos pelas zonas norte 

e sul da cidade (Figura 4). A listagem dos setores consta do Anexo 1. 
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Figura 4 - Setores do Município de Osasco 

Fonte: PREFEITURA DO MUNICrPIO DE OSASCO (1986) 

A população de alunos ingressantes, em 1989, na rede 

de escolas de primeiro grau de Osasco, totalizava 16.486 crianças. 

Esta rede de escolas envolve 81 escolas estaduais e 19 escolas 

particulares subordinadas a duas Delegacias de Ensino e agregadas 
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em oito Administrações Regionais - ARs. Um Censo de Altura 

realizado entre estes alunos mostrou diferenças marcantes na 

prevalência de retardo do crescimento entre as escolas, variando 

entre 0,0 e 16,1% ·(MONTEIRO et ai, 1989b). O agrupamento das 

escolas segundo respectivas ARs, destaca altas prevalências de 

déficit de crescimento nas regiões periféricas do Município de Osasco 

(Figura 5). 

Figura 5- Frequência de déficit de crescimento (%) em alunos 
ingressantes das escolas de primeiro grau das diferentes 
administrações. Município de Osasco, 1989. 

PRF.VAT.f!.NCTA 

3,0% 

IIJ 3,1»-6.0% 

6.0% 

Fonte: MONTEIRO et al(1989b) 
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3.2 DELINEAMENTO 

Para atender os objetivos propostos, o estudo baseou-se em 3 

delineamentos distintos: retrospectivo, transversal e prospectivo (Figura 6). 

Figura 6 - Diagrama dos delineamentos 
CENSO DA 

RETROSPECTIVO ALTURA DE 
ESCOLARES 
OSASC01989 TRANSVERSAL PROSPECTIVO 

EXPOSIÇÃO AO 
FATOR DE RISCO 

DOENÇA 

(NÁO BURGUESIA) 
SIM >-1 CASOS I 
NÁO COM RETARDO Do--(BURGUESIA) 

(NÁO BURGUESIA) 

(BURGUESIA) 

CRESCIMENTO 
(n•260) 

SIM >-1 CONTROLE I 
NÁO SEM RETARDO O 

CRESCIMENTO 
(n• 264) 

EXPOSIÇÃO 
AO FATOR 

EFEITOS 
OBSERVADOS 

SIM 
/APROVEITAMENTo' 

1
cfDN ATUAL: ESCOLAR NAO 

-COM DÉFICIT 
ESTATURAL 

(n•260) SIM 
~APROVEITAMENTo( rAruAC ESCOLAR N~o 

APROVEITAMENT 

SEM DEFICIT 
ESTATURAL 

(n-264) SIM 
. APROVEITAMENTo( 

sJDN ATUAt_/' ESCOLAR ~ÁO 

Inicialmente, para o estudo de risco de retardo do crescimento 

na idade pré-escolar, adotou-se delineamento retrospectivo, do tipo casos e 

controles (FLETCHER et ai, 1989), partindo dos dados de um Censo de 

Altura realizado no início do ano letivo de 1989, que examinou 13.704 
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escolares ingressantes na 18 série do 1 ° grau da rede de escolas de Osasco 

(MONTEIRO et ai, 1989b). 

Os "CASOS" foram selecionados dentre os alunos com retardo 

do crescimento. Os "CONTROLES" foram selecionados dentre aqueles 

ingressantes que apresentavam altura para idade não inferior a menos um 

desvio-padrão da mediana esperada para idade e sexo (referência 

NCHS/OMS). Os "fatores de risco" investigados foram a classe social e 

outras variáveis sócio-econômicas. A "variável dependente ou resposta" 

esteve representada pelo retardo do crescimento. 

Para avaliar a situação nutricional na idade escolar, foi adotado 

um delineamento transversal, descrevendo-se para os alunos com e sem 

retardo do crescimento a distribuição de indicadores antropométricos, 

inclusive os que caracterizam o estado nutricional atual (relação peso/altura 

e medidas derivadas do perímetro braquial e dobra cutânea tricipital). 

Para determinação. do prognóstico do desempenho escolar em 

função do retardo do crescimento na infância, utilizou-se delineamento 

prospectivo avaliando-se, ao final do ano letivo, o aproveitamento escolar 

dos alunos com e sem retardo do crescimento. 

3.3 AMOSTRA ORIGINAL 

O cálculo acerca do tamanho amostrai foi realizado com base 

no primeiro objetivo específico, que era determinar os fatores de risco do 
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retardo do crescimento. Em estudos do tipo caso - controle, o número 

amostrai depende de quatro parâmetros (SCHLESSELMAN, 1982): 

- "oe.." nível de significância estatística (tipicamente 5%) 

- "1-~" poder do estudo (85 ou 90%) 

- "Po " proporção de controles expostos ao fator de risco 

- "R" hipótese de risco relativo associado com a exposição. 

A taxa de exposição, entre os controles, deve ser estimada a 

partir de dados levantados anteriormente. Para este estudo, a frequência 

relativa da exposição entre os controles na população alvo (Po) foi baseada 

nos dados levantados no município de São Paulo, em 1984/85 (MONTEIRO 

et ai, 1989) sobre a .distribuição da população infantil até 5 anos de idade 

segundo a classe social (descrito no ítem 3.4.1 ), onde: 

frequência 

Burguesia 7 

Nova pequena burguesia 114 burguesia= 234 

Pequena burguesia tradicional 113 (30%) 

Proletariado não típico 287 

Proletariado típico 210 não burguesia= .550 

Sub-proletariado 53 (70%) 

Total 784 

Agrupando as classes em "burguesia", que representa o grupo 

não exposto (odds ratio = 1) e "não burguesia", cogitou-se duas 

possibilidades de risco: odds ratio = 2 com uma amostra mínima de 248 

controles ou odds ratio = 3 com uma amostra de 113 casos e 113 

controles, estabelecendo um alfa de 5%, um poder do estudo de 90% e de 

um controle para cada caso ( 1 : 1). 
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Em função da capacidade operacional do projeto de 240 casos 

e 240 controles, prevendo uma perda de 20%, chegar-se-ia a um número 

amostrai de 200, o que permitiria detectar um risco entre 2 e 3. Adotou-se 

a relação 1:1 e um número de 240, estabelecendo um nível de 5% de 

significância estatística e 90% de poder do estudo. 

A Figura 7 mostra como foi feita a seleção dos casos e dos 

controles. Através do Censo de Altura dos escolares ingressantes de Osasco 

(MONTEIRO et ai, 1989), verificou-se que entre os 13.227 escolares de 6 a 

8 anos de idade medidos e classificados, foram identificados 546 CASOS 

( < -2 escore Z) e 1 0.067 CONTROLES ( > -1 escore Z) *. 

Figura 7 - Seleção da amostra 

CENSO DE ALTURA (1989) 

alunos de 6 a 8 anos 

I 
I I 

546 CASOS . 10.067 CONTROLES 

64 CONGLOMERADOS 90 CONGLOMERADOS 

Cmfnimo de 5 alunos) (mfnimo de 50 alunos e 
máximo de 300 alunos) 

I I 
SORTEIO SORTEIO 

24 CONGLOMERADOS 24 CONGLOMERADOS 

I I 
260 ALUNOS SORTEIO 

(28 escolas) 11 ALUNOS POR CONGLOMERADO 

I 
264 ALUNOS 

(27 escolas) 

• escore z = (altura observada- altura mediana esperada conforme idade e sexo da referência NCHS) 
I desvio padrão correspondente) 
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Os procedimentos adotados para a seleção da amostra estão 

abaixo descritos. 

CASOS (Sorteio em uma única etapa) 

- Identificação das escolas com a presença de CASOS 

- Localização das escolas segundo os setores censitários do 

município (Figura 4) 

- Ordenação estratificada das escolas de acordo com a 

distribuição crescente de renda familiar média do setor, 

segundo CENS0/1980 .(Anexos 2 e 3) 

- Levantamento do . número de CASOS . existentes em cada 

escola 

- Cons.tituição de conglomerados de escolas: foi mantido o 

agrupamento mínimo de 5 alunos para não haver muita 

disparidade dos tamanhos dos números de casos; se alguma 

escola apresentasse um número inferior a cinco, esta deveria 

ser agrupada com a escola seguinte, conforme a listagem 

pré-estabelecida 

- Dos 64 conglomerados formados, foram sorteados 24, 

representando 28 escolas 

- Desses 24 conglomerados foram selecionados todos os 

casos existentes, totalizando 260 alunos. 
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CONTROLES ( Sorteio em duas etapas ) 

111 ETAPA - Sorteio das escolas 

- Localização das escolas segundo os setores censitários do 

município (Figura 4); em todas as escolas haviam 

CONTROLES 

- Ordenação estratificada das escolas de acordo com a 

distribuição crescente de renda famniar média do setor, 

segundo CENSO 1980 (Anexos 2 e 3) 

- Levantamento do número de CONTROLES existentes em 

cada escola 

- Constituição de conglomerados de escolas: foi mantido o 

agrupamento mínimo de 50 alunos e agrupamento máximo 

de 300 alunos, para não haver muita disparidade; se alguma 

escola apresentasse um número inferior a cinquenta, esta 

deveria ser agrupada com a escola seguinte, conforme a 

listagem pré-estabelecida; houve uma escola que excedeu o 

número máximo de 300 CONTROLES, sendo subdividida em 

A e 8, par~ efeito do sorteio 

- Dos 90 conglomerados formados, foram sorteados 24, 

representando 27 escolas. 

2 11
• ETAPA - Sorteio das crianças 

- Foi calculado que cada conglomerado sorteado deveria ser 

representado por 11 CONTROLES, totalizando 264 alunos 

- O sorteio dos 11 CONTROLES de cada conglomerado foi 

efetuado através do programa de computador SPSS/PC. 
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A Figura 8 apresenta a composição final da amostra e informa 

o percentual de perdas conforme o tipo de informação pretendida entre 

casos e controles. 

Figura 8 - Composição da Amostra 

I 260 (100%) I 
CASOS SORTEADOS 

I~ 264 (100%) ;I 
CONTROLES SORTEADOS 

6% TRANSFERIDO 4% TRANSFERIDO 
f- r--

10% DESISTENTE 4% DESISTENTE 

218 (84%) I 
LOCALIZADOS NA ESCOLA 

244 (92%) 

I LOCALIZADOS NA ESCOLA 

192 (74%) 219 (83%) 
MEDIDAS MEDIDAS 
ANTROPOMETR. ANTROPOMETR. 

125 (48%) 139 (53%) 
ENTREVISTAS ENTREVISTAS 

COM M~ES COM M~ES 

170 (65%) 205 (78%) 
AVALIAÇ~O AVALIAÇÃO 
PROFESSOR PROFESSOR 

Entre os 260 CASOS matriculados regularmente na primeira 

série do primeiro grau, foram localizados, em outubro, 218 alunos (84%); 

16 alunos (6%) foram transferidos e 26 (1 O%) abandonaram os estudos 

(desistentes). Em relação aos CONTROLES, foram localizados 244 alunos 

(92%), verificando-se perda de 1 O alunos (4%) por transferência e lO (4%) 

por desistência. 
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O levantamento das medidas antropométricas foi realizado 

entre os alunos que estavam presentes na escola na data previamente 

determinada para a medição. Houve uma segunda tentativa para se coletar 

as medidas dos faltosos, sendo a partir dar considerados como perda 

aqueles alunos que estavam ausentes por motivo de doença ou outro 

problema de ordem familiar. Assim, as medidas antropométricas foram 

obtidas de 192 CASOS (74% da amostra original e 88% dos alunos 

efetivos) e de 219 CONTROLES (83% da amostra original e 90% dos alunos 

efetivos). 

Os dados sobre a família da criança, foram obtidos mediante 

entrevista realizada na própria escola com a mãe ou responsável. 

Entrevistas puderam ser realizadas para 125 CASOS (48% da amostra 

original e 57% dos alunos efetivos) e para 139 CONTROLES (53% da 

amostra original e 57% dos alunos efetivos). 

A avaliação sobre o aproveitamento escolar foi realizada pelo 

próprio professor da classe, no final do ano letivo. Obteve-se dados para 

170 CASOS (65% da amostra original e 78% dos alunos efetivos) e para 

205 CONTROLES (78% da amostra original e 84% dos alunos efetivos). 

Estas perdas ocorreram devido ao fato de alguns professores se 

encontrarem em licença médica (gestação ou por motivo de doença) e seus 

substitutos não estarem aptos para opinarem sobre o aluno. 

Para se avaliar a representatividade dos dados levantados, 

foram realizadas comparações entre alunos estudados e perdidos, nos 

CASOS e CONTROLES. Não houve diferença significativa na localização dos 
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alunos nas Administrações Regionais, que indiretamente representam o nível 

sócio-econômico da famnia (Quadro 1 ). Utilizando-se os dados coletados 

durante o Censo de Estatura, em março de 1989 (MONTEIRO et ai, 1989b), 

ficou comprovado não haver diferença significativa das médias em escore Z 

de altura para idade, entre a amostra estudada e a perdida, no que se refere 

a coleta de dados antropométricos, de avaliação do professor e na 

entrevista com as mães (Quadro 2). 

QUADRO 1 - Distribuição(%) dos casos e controles, considerando perdas 
e estudados, conforme a localização das escolas nas 
Administrações Regionais de Osasco. 

ADMINISTRAÇAO CASOS CONTROLES 
REGIONAL 

(ARs) Perda Estudado Perda Estudado 

N X X N % % 

1 17 35,3 64,7 24 33,3 66,7 

2 78 24,4 75,6 58 19,0 81,0 

3 22 36,4 63,6 22 9,1 90,9 

4 9 16,7 83,3 42 15,5 84,5 

·5 16 37,5 62,5 48 16,7 83,3 

6 8 12,5 87,5 11 0,0 100,0 

7 48 20,8 79,2 25 16,0 84,0 

8 62 24,2 75,8 34 8,8 91,2 

x2= 5,305 x2= 9,913 
(p= 0,623) NS (p= O, 194) NS 
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QUADRO 2- Distribuição das médias (desvio padrão) da altura/idade, 
expressa em escore Z, entre casos e controles, considerando 
perda e estudado para medidas antropométricas, avaliação 
do professor e entrevista com mães. 

GRUPO 
CN) 

Casos 
(260) 

Controles 
(264) 

Casos 
(218) 

Controles 
(244) 

Casos 
(218) 

Controles 
(244) 

TIPO DE DADOS 
COLETADOS 

Antropométricos 

Perda 

Estudado 

Perda 

Estudado 

Avaliação Professor 

Perda 

Estudado 

Perda 

Estudado 

Entrevista da Mãe 

Perda 

Estudado 

Perda 

Estudado 

3.4 DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

3.4. 1 SÓCIO-ECONÔMICAS 

N 

68 

192 

45 

219 

48 

170 

39 

205 

93 

125 

105 

139 

- CLASSIFICAÇÃO SOCIAL DAS FAMíLIAS 

HtDIA (dp) T (p) 

·2,46 (0,38) 
·0,47 (0,640) NS 

·2,43 (0,37) 

·0,05 (0,75) 
·1,42 (0, 156) NS 

0,12 (0,79) 

-2,50 (0,57) 
·1,06 (0,292) NS 

-2,42 (0,33) 

0,18 (0,71) 
0,42 (0,675) NS 

0,12 (0,80) 

·2,40 (0,33) 
0,91 (0,362) NS 

·2,45 (0,39) 

0,19 (0,72) 
1,02 (0,310) NS 

0,08 (0,83) 

Para a classificação das crianças segundo classes e estratos de 

classes sociais, ·foi adotada a proposta formulada por LOMBARDI e 
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colaboradores ( 1988) , que é uma adaptação de uma operacionalização do 

conceito de classe social efetuada por BRONFMAN & TUIRÁN (1984). 

Deixaram de ser classificados os alunos com dados 

incompletos ou alunos cujo chefe da famma não pertencia à População 

Economicamente Ativa (PEA), ou seja, aposentado ou desempregado há 

mais de um ano. 

A referida proposta leva em consideração quatro diferentes 

dimensões: a posição que o indivíduo ocupa em um sistema de produção 

historicamente determinado, sua relação com os meios de produção, seu 

papel na organização social do trabalho e a magnitude e a forma de 

apropriar-se da parte da riqueza social de que dispõe. A partir destas quatro 

dimensões, as famílias dos escolares foram classificadas como pertencentes 

a seis classes ou estratos de classes sociais: 

a) burguesia - proprietários de meios de produção que 

empregam cinco ou mais pessoas e têm renda individual 

superior a quinze salários mínimos; 

b) nova pequena burguesia - assalariados do setor público ou 

privado que exercem funções de direção e assalariados e 

profissionais autônomos cujo trabalho requer formação 

profissional universitária, como os diretores ou gerentes, 

professores universitários e profissionais liberais; 
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c) pequena burguesia tradicional - agentes sociais que, sem 

possuir formação universitária, possuem a capacidade de 

reproduzir-se de maneira independente por disporem de 

meios de produção próprios, ainda que utilizem 

basicamente mão-de-obra familiar, como os proprietários de 

estabelecimentos comerciais de pequeno porte, além de 

profissionais como eletricistas e encanadores trabalhando 

por conta própria; 

d) proletariado não típico - trabalhadores cujas atividades têm 

relação apenas indireta com a produção, como bancários, 

trabalhadores de escritórios e funcionários públicos; 

e) proletariado típico - trabalhadores que desempenham 

atividades diretamente vinculadas com a produção e o 

transporte de mercadorias, como operadores de máquinas e 

trabalhadores na manutenção do maquinário; 

f) subproletariado - agentes sociais que desempenham uma 

atividade predominantemente não assalariada, em· geral 

instável, com a qual obtêm rendimentos inferiores ao· custo 

mínimo da reprodução da força de trabalho, como as 

empregadas domé'sticas, os serventes na indústria e da 

construção civil e os vendedores ambulantes ou 

"biscateiros". 

A condição de classe social da famma, foi definida a partir do 

componente que recebe e contribui com maior renda, sendo este 

considerado o chefe da casa. 
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Esta variável foi determinada em dois momentos distintos, por 

ocasião do ingresso da criança à escola e na época de seu nascimento, 

para verificar a estabilidade da famnia no estrato de classe social. 

As Figuras 9 , 1 O e 11 mostram o esquema classificatório do 

setor não agrário, sugerido por LOMBARDI e colaboradores (1988) . A 

Figura 12 apresenta o esquema do setor agrário, proposto por BRONFMAN 

& TUIRÁN (1984). Para se adotar uma única terminologia, as classes do 

setor agrário passaram para a correspondente no setor não agrário, a saber: 

agricultores capitalistas - burguesia; camponeses comodato e meeiros -

pequena burguesia tradicional; camponeses pobres - proletariado típico e 

assalariados agrícolas - subproletariado. 

Figura 9- Esquema classificatório dos trabalhadores conta-própria 
setor não agrário 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL ····················----------------···············-·-··-----------PROLETARIADO 
. T!PICO 

COM FORMAÇÃO UNIVERSITARIA···-····--···-------·-------···----·-····NOVA PEQUENA 
NOS DEMAIS SETORES BURGUESIA 
DA PRODUÇÃO DE COM ······················-PEQUENA BURGUESIA 
BENS MATERIAIS ESTABELECIMENTO TRADICIONAL 

CONTA SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA COM CONHECIMENTO-··· PEQUENA BURGUESIA 
PRÓPRIA DO OFICIO TRADICIONAL 

NO COMI:RCIO 
E SERVIÇOS 

SEM 
ESTABELECIMENTO SEM CONHECIMENTO·····SUBPROLETARIADO 

DO OFICIO 
COM FORMAÇÃO UNIVERSITARIA·······-····---------·-····-----------···NOVA PEQUENA 

BURGUESIA 
COM ----------·-----·······PEQUENA BURGUESIA 
ESTABELECIMENTO TRADICIONAL 

SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA COM CONHECIMENTO-----PEQUENA BRUGUESIA 
DO OFÍCIO TRADICIONAL 

SEM 
ESTABELECIMENTO 

SEM CONHECIMENTO-···-SUBPROLETARIADO 
DO OFICIO 

Fonte: LOMBARDI et al(1988) 
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Figura 10- Esquema classificatório dos trabalhadores assalariados -
setor não agrário 

ASSALARIADOS 

NA PRODUÇÃO 
DE BENS 
MATERIAIS 

RELAÇÃO 
DIRETA COM 
A PRODUÇÃO 

RELAÇÃO 
INDIRETA COM 
A PRODUÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

COM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA----------------------NOVA PEQUENA 
E/OU POSTOS DIRETIVOS BURGUESIA 

SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
E POSTOS DIRETIVOS 

COM CONHECIMENTO-----PROLETARIO 
DO OFICIO TIPICO 

SEM CONHECIMENTO-····SUBPROLETARIA 
DO OFICIO 

COM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA----------------------NOVA PEQUENA 
NOS DEMAIS E/OU POSTO DIRETIVOS BURGUESIA 
SETORES DA 
PRODUÇÃO DE 
BENS MATERIAIS 

SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA-------------··------·PROLETARIADO 
E POSTOS DIRETIVOS TIPICO 

COM FORMAÇÃO UNIVERSITÁR!A··--------------····-----····-------·NOVA PEQUENA 
E/OU POSTOS DIRETIVOS BURGUESIA 

SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA··-------··-------··----------------·PROLETARIADO 
E POSTOS DIRETIVOS NÃO TIPICO 

EM SERVIÇOS DOMtSTICOS--············------·-----·--··---------·---------------··-------·SUBPROLETARIA 

COM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA···------········-··----------------·NOVA PEQUENA 

NO COMERCIO E SERVIÇOS 
(EXCETO DOMESTICOS) 

E/OU POSTO DIRETIVO BURGUESIA 

SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA··----------------·--·-----··--······PROLETARIADO 
E POSTOS DIRETIVOS NÃO TIPICO 

Fonte: LOMBARDI et al(1988) 

Figura 11- Esquema classificatório dos empregadores - setor não 
agrário 

EMPREGADORES 

COM 5 OU MAIS EMPREGADOS E----····-··----············------·--·-···--··-------··--·······BURGUESIA 
RENDA IGUAL OU SUPERIOR A 15 SM 

COM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA-····-----············-----------------NOVA PEQUENA 
BURGUESIA 

Fonte: LOMBARDI et al(1988) 
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Figura 12- Esquema classificatório das classes sociais - setor agrário 

·contrata I emprega trabalhadores----------5 trabalhadores------Agricultor 
força trabalho/ casal e filhos ou mais capitalista 
I (fT) \ (gdes propriedades e/ou\ 

I \ maquinário moderno) \ menos de 5-----emprega 
I \ \ trabalha- \ FT temporal---Agricultor 

I \ dores \ intensivamente capitalista 
I \ \ 

trabalha emprega força trabalho \ 
8 horas ou \ ocasionalmente I \não emprega----camponeses 

I mais \ comodato e 
I \ não contrata meeiros 

Propriedade \(s6 FT familiar) Camponeses comodato 
e/ou usufruto e meeiros 
da terra \ trabalha amponeses comodato 

\ menos de produção da I ocasionalmente e meeiros 
\ 8 horas .---------terra vendida/ vende sua FT------Camponeses pobres 

no mercado \ 
\ não vende-- proprietârio-----1Camponeses 
\sua FT de maquinas e/ou comodato 

L_e~lemento~ m~d~rnos e meeiros 

nao propr1 etar1 o---(Camponeses 
de máquinas e/ou pobres 
emplementos modernos 

produção da terra 
.__--------p1ara auto·consumc>----------------camponeses pobres 

não propriedade..----assalariado-----------------------assalariados agrfcolas 
e/ou usufruto arrendamento------vende produção para 

da terra o dono da terra-------------assalariados agrfcolas 

Fonte: BRONFMAN & TUIRAN (1984) 

- OUTRAS VARIÁVEIS SÓCIO-ECONÔMICAS 

A renda familiar per capita foi obtida somando-se a renda de 

cada morador que contribuía no conjunto da despesa da casa, incluindo 

pensão, aposentadoria, aluguel, outras ajudas, e dividindo-se o resultado 

pelo número de moradores. O valor obtido foi transformado em salários 

mínimos (SM) à época da entrevista. 
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Para o nível de escolaridade do chefe da famnia e da mãe do 

aluno, foram adotadas as seguintes categorias: analfabeto - não estudou e 

não sabe ler/escrever; 1 a 3 anos - estudou mas não concluiu a quarta série 

do primeiro grau, sendo que aqui também foi incluído quem diz saber 

ler/escrever mas não estudou; 4 a 7 anos - estudou até a sétima série do 

primeiro grau; 8 e mais anos - concluiu o primeiro grau e/ou mais anos de 

estudo. 

A título de caracterização das condições de habitação, os 

alunos foram classificados segundo morando em favelas e quanto a 

concentração de pessoas/cômodo-dormitório. Esta variável foi calculada a 

partir do total das pessoas da casa dividido pelo número de cômodos 

utilizados para dormir (qualquer área delimitada da casa com exceção do 

banheiro). 

A condição de saneamento do meio foi levantada a partir do 

abastecimento de água (presença de água encanada no domicílio) e da 

existência de rede de esgoto. Estas variáveis representaram o período 

compreendido entre o nascimento e os dois anos de vida da criança. 

3.4.2 VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS 

Foram utilizados os índices altura/idade, peso/idade e 

peso/altura, além de. outras medidas antropométricas, como: altura sentada, 

circunferência craneana e braquial, dobra cutânea tricipital. 
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Para a avaliação do estado nutricional atual foram utilizados: 

peso/altura e áreas muscular e adiposa . A relação do peso para altura é 

um índice que descreve o estado nutricional atual, identificando crianças em 

processo de desnutrição recente ou agudo (MACIAS, 1972) enquanto que 

as áreas particularizam do ponto de vista de massa protéica e reservas 

calóricas do organismo, estocadas na forma de tecido muscular e adiposo, 

respectivamente (FRISANCHO, 1974,1981; FRISANCHO & TRACER, 1987). 

A área total do braço (A) e as áreas muscular (M) e adiposa (F) 

da seção transversal do braço foram derivadas a partir das medidas da 

circunferência braquial (C) e prega cutânea tricipital (T), ambas efetuadas 

exatamente na metade do braço esquerdo (FRISANCHO, 1981): 

área tot~l: A (em mm2) = c2/4rn' 

área muscular: M ( em mm2) = (C - (11' .T) 2/4'lr' 

área adiposa: F (em mm2) = A- M 

-=~,~rr 

~--=jJ 

Para definir o estado nutricional atual, a partir da relação 

peso/altura, adotou-se um desvio-padrão negativo da mediana esperada para 

altura e sexo. 
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A população de referência do NCHS/OMS (NATIONAL CENTER 

HEALTH STATISTICS, 1977; WATERLOW et ai, 1977; WHO WORKING 

GROUP, 1986), foi utilizada para avaliação do peso e altura. Para as demais 

medidas adotou-se a tabela em Percentis (FRISANCHO, 1990) baseada nos 

valores antropométricos transversais do NCHS (HANES I e 11). 

3.4.3 APROVEITAMENTO ESCOLAR 

Para a avaliação do aproveitamento escolar foram utilizados: a 

observação sistemática do professor sobre o desempenho do aluno nas 

várias atividades registradas, os trabalhos realizados e os resultados de 

provas aplicadas no .segundo semestre de 1989. 

Na avaliação do nível de aproveitamento escolar do aluno, em 

função da programação mínima estabelecida para a primeira série do 

primeiro grau, foram utilizadas quatro categorias: 

nível 1 -

nível 2-

nível 3-

nível 4-

aluno não teve condições de acompanhar a 

programação (aproveitamento ruim); 

aluno apresentou algum grau de dificuldade quanto 

a aprendizagem (aproveitamento regular); 

aluno correspondeu às expectativas do professor 

quanto a programação (aproveitamento bom) e 

aluno destacou-se positrvamente em relação ao 

conjunto da classe (aproveitamento ótimo). 
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Para efeito de análise de desempenho escolar, o risco de 

"reprovação" foi comparado entre aproveitamento ruim (nível 1) e demais 

categorias (níveis 2, 3 e 4). 

3.5 COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados foi feita através de três instrumentos, de 

forma similar nos dois grupos estudados. 

3.5.1 COLETA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

Os dados sócio-econômicos da família da criança foram 

coletados mediante questionário (Anexo 4} aplicado junto às mães ou 

responsáveis. As entrevistas foram agendadas e realizadas na própria 

escola, no horário de entrada ou saída dos alunos. Este questionário 

continha questões ·objetivas, com respostas padronizadas, mas também 

espaço para respostas a questões abertas. 

Nem todas as questões do Anexo 4 foram utilizadas neste 

estudo, fazendo, as mesmas, parte de um projeto mais amplo. 

·A aplicação do questionário durou três semanas e foi feita pelo 

autor e mais cinco entrevistadores (equipe de apoio) com nível universitário, 

treinados de modo a se obter a padronização necessária. O autor, auxiliado 

por um cientista social (coordenador do trabalho de campo), treinou a 
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equipe e supervisionou todo o trabalho de campo. Os entrevistadores não 

tinham conhecimento se os questionários se referiam a casos ou controles. 

O cientista social classificou individualmente as famnias 

conforme a inserção de classe social, de acordo com o esquema já 

apresentado nas Figuras 9, 1 O, 11 e 12. 

· Os procedimentos utilizados para garantir a qualidade dos 

dados incluiram treinamento dos entrevistadores, pré-teste do questionário, 

supervisão no decorrer das entrevistas e revisão - por duas pessoas 

diferentes - dos questionários preenchidos, para detectar possíveis erros no 

registro de informações. 

3.5.2 COLETA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Durante três semanas, dois nutricionistas (o autor e mais o 

mesmo auxiliar da equipe de apoio) realizaram todas as medições dos 

alunos. Houve, previamente, uma etapa de treinamento e padronização das 

técnicas de tomada de medidas (OMS, 1983; CAMERON, 1984; WHO, 1986) 

entre o autor e três auxiliares, para eventuais substituições no trabalho de 

campo. Para a coleta das medidas antropométricas (Anexo 5), o material 

utilizado é apresentado a seguir. 
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PESO : foi obtido com o aluno usando roupas leves (sem casacos ou 

malhas) e sem sapatos, através de balança micro-eletrônica, portátil, 

com capacidade para 150 Kg e precisão de 100 gr ., fabricada pela 

Soehnle, Alemanha. 

ESTATURA : foi medida com a utilização de um estadiômetro portátil 

(trena de metal acondicionada em um estojo de 15x15 em), de 2 metros 

e graduado em décimos de em, fabricado pela Stanley Mabo , França. 

Este equipamento é fixado na parede por uma das extremidades, 

enquanto na outra parte apresenta uma haste plástica que é colocada 

sobre a cabeça da criança, formando assim um ângulo reto. A leitura da 

medida é direta, através de um visor plástico (CAMERON, 1984) (Figura 

13). Foi também utilizado um degrau de madeira para contornar a 

dificuldade representada pelo rodapé da parede. 
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Figura 13 - Coleta de estatura com estadipfl}etrQ portãtil _ = -. · .. • .· ''· ' !""·'~d'~;~~;,: -~/ :~ 
-

Fonte: CAMERON (1984) 
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ALTURA SENTADA : Foi medida através desse mesmo estadiômetro, 

utilizando-se banco de madeira, de altura conhecida ( 49.3 em ), onde a 

criança sentava de forma reta sem inclinar a cabeça , encostava na 

parede com as pernas soltas ao longo do banco (CAMERON, 1984). O 

procedimento foi anotar exatamente o valor observado; posteriormente, 

no computador, foi -subtraído o valor do banco para a obtenção do valor 

da altura sentada. 

CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA: foi medida através de fita metálica 

estreita (largura 0.6 em) e flexível com precisão de 0.1 em, fabricado por 

Rabone Chesterman, Londres. A medida foi feita colocando-se a fita com 

firmeza ao redor dos ossos frontais, imediatamente por cima da borda 

supra- orbitária, rodeando a cabeça de cada lado e aplicando atrás sobre 

a proeminência occipital máxima (JELLIFFE, 1968; CAMERON, 1984) 

(Figura 14). 

Figura 14- Coleta de circunferência cefálica com fita metálica 

: ~~. 
:~.:·: _ .. ~ ' 

.• !" ! ,..): .;. ~ 

... ' ..... - ~ ~- .. - ~ 
,;: :;; - ~ .. ~ ...... · .... "] 

Fonte: CAMERON (1984) 
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- PERfMETRO BRAQUIAL: foi medido no ponto médio do braço esquerdo 

entre o acrômio e o olécrano, com o braço estendido ao longo do corpo e 

a criança de pé (JELLIFFE, 1968; FRISANCHO, 1981; WHO, 1986). Foi 

utilizada fita de inserção (TALC), confeccionada em material não 

extensível, com divisão de 0.1 em, produzida pela UNICEF/UK 

(WHO, 1986) (Figura 15). 

Figura 15- Coleta de perímetro braquial com fita de inserção 

\· 

O em. 

O ~em~~~.~. s_;_·_·e_._~_· ,_0_,_,_1_2_13_1_4 _,_; ._,.,_._,..,_._,~_·_,·s_'_2o_._2,_·_22-~3_·_u_2~~-~ &<{:J-'\..t-:;' •.• . .....•..••...•.... 

O em. 

Fonte: WHO (1986) 
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Foi omitido dos professores o objetivo da investigação, de 

forma a mantê-los "cegos" para as hipóteses do estudo. O professor 

desconhecia a situação dos alunos, quanto a pertencerem a casos ou 

controles, e o tratamento para levantar o aproveitamento escolar foi 

semelhante para todas as crianças. 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os questionários foram codificados e por duas vezes revisados. 

No formulário das medidas antropométricas (Anexo 5) foi acrescentado um 

código para a variável "aproveitamento escolar" correspondente àquela 

criança. 

Todos os dados coletados passaram por dupla digitação, sendo 

corrigidos os erros detectados na comparação entre as duas digitações 

(dBASE). Posteriormente os arquivos foram submetidos à limpeza quanto à 

amplitude e consistência dos dados (SPSS). 

A associação existente entre fatores de risco sócio-econômicos 

e retardo do crescimento foi expressa através da Razão de Produtos 

Cruzados (odds ratio). No caso do fator classe social, a categoria de base 

(odds ratio = 1 ), englobou burguesia, nova pequena burguesia e pequena 

burguesia tradicional. O odds ratio foi estimado por ponto e com intervalos 

de confiança (IC) d~ 95% (EPIINFO). Sempre que se observou linearidade, 

foi realizado teste para tendência linear em proporções 

(SCHLESSELMAN, 1982). 
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Avaliou-se o estado nutricional através da referência do NCHS 

( 1977) para os fndices de altura/idade, peso/idade e peso/altura (CASP

CDC). Os demais parâmetros antropométricos foram calculados a partir dos 

valores em percentis do NCHS (FRISANCHO, 1990). As medidas 

antropométricas foram analisadas estatísticamente usando o teste "t'' de 

Student para a comparação de médias entre os grupos. Foi utilizada a Prova 

da Mediana (SIEGEL, 1975) para analisar a diferença dos valores medianos 

entre os grupos. Os contrastes entre as distribuições dos percentis do peso 

para altura, perímetro braquial, prega cutânea tricipital, áreas muscular e 

adiposa foram analisados estatisticamente pela prova de Kolmogorov

Smirnov (SIEGEL, 1975): para uma amostra, quando se referiu à 

concordância entre .duas distribuições cumulativas, de um conjunto de 

valores amostrais (cada um dos grupos) e determinada distribuição teórica 

(referência NCHS); para duas amostras, na comparação entre alunos com e 

sem retardo do crescimento (prova bilateral com nível de significância de 

0.01). 

Para determinar o prognóstico do desempenho escolar em 

função do retardo do crescimento, foi estimado o "Risco Relativo" (RR) por 

ponto e com IC 95% (EPIINFO). Foi também estimado o Risco Relativo 

Estratificado, através da técnica proposta por MANTEL & HAENSZEL 

(1959), para controle de variáveis de confusão, como estado nutricional 

atual (peso/altura) e algumas variáveis sócio-econômicas disponíveis (classe 

social, escolaridade do chefe e renda familiar per capita), que mostraram 

elevado risco de retardo do crescimento. 
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Na construção e processamento do banco de dados e nas 

análises estatísticas e elaboração de gráficos foram usados os seguintes 

programas: 

- dBASE 111 Plus 

- CDC Anthropometric Package- Versão 3.0 

- EPIINFO - Versão 5.01 

- Statistical Package for Social Sciences {SPSS/PC- 4.01) 

- Harvard Graphics - 3.0 
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4.RESULTADOS 

4.1 CONDIÇÃO SOCIAL E RETARDO DO CRESCIMENTO 

Os dados sócio-econômicos da famnia foram obtidos para um 

total de 264 escolares, sendo 125 alunos com retardo (casos) e 139 alunos 

sem retardo do crescimento (controles). As pequenas diferenças nas 

tabelas a seguir se devem a não informação sobre alguns ítens propostos. 

Classe social 

Devido ao fato de nenhuma famnia ter sido classificada como 

"burguesia" e ao baixo número de famnias nas classes "nova pequena 

burguesia" (1 caso e 13 controles) e "pequena burguesia tradicional" .(5 

casos e 15 controles), os dados destas duas últimas categorias foram 

somados, recebendo a denominação de "grupo burguesia". 

Em 8,5% dos casos e em 6,5% dos controles, a mãe do 

• 
escolar foi considerada como chefe da casa. 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos "casos" e dos 

"controles", respectivamente, alunos com e sem retardo do crescimento 

segundo a inserção da família em diferentes classes sociais. Considerando

se o Grupo Burguesia como base de referência (odds ratio = 1), verifica-se 

aumento do risco à medida que se passa para categorias decrescentes. 
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Observou-se tendência linear entre os estratos de classe social, sendo esta 

fortemente significativa (p < 0.001 ). A Figura 18, expressa em escala 

logarítmica, também sugere a existência de tendência linear para os "odds 

ratio" para retardo do crescimento relativos à classe social. 

Ao ser levantada a situação social das famnias na época do 

nascimento da criança, conforme a inserção de classe social da pessoa que 

era o chefe naquela ocasião, obteve-se uma casuística de 118 casos e 133 

controles. A distribuição dos grupos por setor de atividade mostrou que 

entre os alunos com retardo, 11.6% deles tinham o chefe da famnia 

trabalhando no setor agrícola, o que não aconteceu com os alunos sem 

retardo (0.8%). A Tabela 2 mostra que os resultados são essencialmente 

semelhantes aos da tabela anterior notando-se, entretanto, uma diminuição 

no gradiente de risco entre as diferentes classes sociais. Este último fato 

poderia decorrer de menor precisão quanto às informações fornecidas pela 

pessoa entrevistada. 

A Tabela 3 descreve a mobilidade social das famnias dos 

escolares com e sem retardo do crescimento. Considerando-se a condição 

social da famnia na época do nascimento da criança como ponto inicial, a 

mobilidade pode ser representada por três categorias: ascendente, 

descendente ou ausente. Encontrou-se maiores proporções de mobilidade 

descendente entre os escolares com retardo do crescimento. 
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Figura 18. 
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Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo classe social da famma. Município de Osasco, 
1989. 

CLASSE SOCIAL com retardo sem retardo odds ratio (IC 95%) 
N % N % 

Grupo Burguesia 6 5,0 28 20,6 1,00 

Prolet. Não Típico 24 20,2 44 32,4 2,55 (0,86 - 8,51) 

Prolet. Típico 39 32,8 32 23,5 5,69 (1,96 - 18,62) 

Subproletariado 50 42,0 32 23,5 7,29 (2,54 - 23,58) 

TOTAL 119 100,0 136 100,0 

Tendência linear x2 = 22,39 (p < 0.001) 

Razão de produtos cruzados (odds ratio) e intervalos de 
confiança para retardo do crescimento relativos à classe 
social dos escolares ingressantes. Município de 
Osasco, 1989. 
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Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo classe social da família na época do nascimento. 
Municfpio de Osasco, 1989. 

CLASSE SOCIAL com retardo sem retardo odds ratio (IC 95%) 
A ~POCA DO NASCIMENTO N % N % 

Grupo Burguesia 4 3,4 ,, 8,3 1,00 

Prolet. Não Tfpico 19 16,1 46 34,6 1,14 (0,29 - 5,50) 

Prolet. Típico 50 42,4 47 35,3 2,93 (0,79 - 13,36) 

Subproletariado 45 38,1 29 21,8 4,27 (1,11 - 19,83) 

TOTAL 118 100,0 133 100,0 

Tendência linear x2 = 15,74 (p < 0.001) 

Mobilidade social entre alunos ingressantes com e sem 
retardo do crescimento. Município de Osasco, 1989. 

CLASSE SOCIAL 

Grupo Burguesia 

Prolet. Não Típico 

Prolet: Típico 

Subproletariado 

com retardo 

mobilidade social (%) 

ASCEN- IGUAL DESCEN-
DENTE DENTE 

0,0 

16,3 

31,1 

75,0 

73,7 

55,1 

68,9 

25,0 

26,3 

28,6 

Outras variáveis sócio-econômicas 

sem retardo 

mobilidade social (%) 

ASCEN- IGUAL DESCEN-
DENTE 

8,7 

29,8 

90,9 

65,2 

53,2 

24,1 75,9 

DENTE 

9,1 

26, 1 

17,0 

As Tabelas 4 a 8 descrevem a associação observada entre 

retardo do crescimento e variáveis que devem mediar a relação entre classe 

social e retardo do crescimento, tais como renda, escolaridade do chefe e 

da mãe, condições de habitação e de saneamento. 
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Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo renda familiar per capita. Município de Osasco, 
1989. 

RENDA PER CAPITA com retardo sem retardo odds ratio (lC 95%) 
N % N % 

> = ·1 SM 40 34,5 81 62,8 1,00 

0,5 - 1 41 35,4 32 24,9 2,59 (1 ,37-4,94) 

< 0,5 35 30,2 16 12,4 4,43 (2,08-9,52) 

TOTAL 116 100,0 129 100,0 

Tendência linear x2 = 21,30 (p < 0,001) 

Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo escolaridade do chefe. Município de Osasco, 1989. 

ESCOLARIDADE com retardo sem retardo odds ratio (IC 95%) 
CHEFE N % N % 

8 anos e mais 14 11,8 51 38,3 1,00 

4 - 7 50 42,0 51 38,3 3,57 (1 ,68 - 7,84) 

1 - 3 41 34,4 28 21,1 5,33 (2,34 - 12,38) 

Analfabeto 14 11,8 3 2,3 17,00 (3,83 - 100,52) 

TOT1·' 119 100,0 133 100,0 

Tendência linear x2 = 27,32 (p < 0,001) 

Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo escolaridade da mãe. Município de Osasco, 1989. 

ESCOLARIDADE com retardo sem retardo odds ratio ( IC 95%) 
DA M1íE N % N % 

8 anos e mais 8 6,5 39 28,1 1,00 

4 - 7 53 43,1 66 47,5 3,91 (1 ,59 - 9,97) 

1 - 3 45 36,6 28 20,1 7,83 (2,97 - 21,31) 

Analfabeta 17 13,8 6 4,3 13,81 (3,63 - 56,39) 

TOTAL 123 100,0 139 100,0 

Tendência linear x2 = 28,79 (p < 0,001) 
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Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo condições de habitação. Município de Osasco, 
1989. 

CONDIÇOES DE com retardo sem retardo odds ratio CIC 95X) 
HABITAÇAO N X N X 

INFRA-ESTRUTURA RESIDENCIAL(a) 
Area Regular 88 70,4 127 91,4 1,00 
Area Precária (Favelas) 37 29,6 12 8,6 4,45 (2,10- 9,60) 

PESSOAS/COMODOS - DOMITORIOS (b) 
< = 2,00 17 13,6 49 36,3 1,00 

2,01 - 3,00 36 28,8 46 33,1 2,26 (1,06 - 4,85) 
3,01 - 4,00 26 20,8 23 16,5 • 3,26 (1 ,38 - 7,75) 

> 4,00 46 36,8 21 15,1 6,30 (2,78 - 14,51) 

TOTAL .125 100,0 139 100,0 

(a) x2 = 19,14 (p < 0,001) 

(b) Tendência linear x2 = 25,32 (p < 0,001) 

Alunos ingressantes com e sem retardo do crescimento 
segundo condições de saneamento. Município de Osasco, 
1989. 

CONDIÇOES DE com retardo sem retardo odds ratio (IC 95%) 
SANEAMENTO* Nt X Nt X 

Rede água e esgoto 27 21,6 59 42,4 1,00 
S6 rede água 69 55,2 66 47,5 2,28 (1 ,25 - 4, 19) 
Nenhuna 29 23,2 14 10,1 4,53 (1,93 -10,73) 

TOTAL 125 100,0 139 100,0 

Tendência linear x2 = 16.377 (p < 0,001) 

* (Condição prevalente nos dois primeiros anos de vida da criança) 

A Tabela 9 resume os principais achados das tabelas 

anteriores. Níveis elevados de risco (superior a 4) foram observados para 

renqa per capita inferior a 0,5 salário mínimo e para condições de moradia, 

como morar em favela. Em relação à escolaridade, o risco da criança 
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apresentar retardo do crescimento atingiu os maiores valores encontrados 

entre chefes de família e mães analfabetos (respectivamente, OR = 17 ,O e 

OR = 13,8). 

Tabela 9- Resumo dos fatores socao-economacos de risco para o 
retardo do crescimento, entre alunos ingressantes da rede de 
ensino de Osasco, 1989. 

CATEGORIA 
VARIÁVEIS OR 

ALTO RISCO REFER~NCIA 

Renda/pessoa <0.5 SM >=1 SM 4.43 

Chefe famflia analfabeto >=8 anos escola 17.00 

Mãe analfabeta >=8 anos escola 13.81 

Area residencial favela regular 4.45 

Cômodos-dormitórios >4 pessoas <=2 pessoas 6.30 

Saneamento* sem água/esgoto rede água/esgoto 4.53 

* (referente aos primeiros dois anos de vida da criança) 

As Tabelas 1 O e 11 , apresentam os valores médios da renda 

familiar per capita e ·os valores dos percentis 25, 50 e 75 , respectivamente, 

para alunos com e sem retardo do crescimento, segundo a inserção social 

da família. Comparando-se os grupos, os valores médios da burguesia se 

assemelham, ocorrendo o mesmo entre o subproletariado; nos dois estratos 

do proletariado é que se observa nítida diferença. O valor médio da renda 

per capita do proletariado típico, entre os escolares sem retardo do 

crescimento chega a ser o dobro ( 1 .41 SM) do encontrado para o 

sub proletariado desse mesmo grupo (0. 71 SM). Entre aqueles com retardo 

do crescimento, essa diferença foi menor. Os valores do percentil 50 das 

categorias sociais entre os escolares sem retardo do crescimento foram 

sempre superiores aos valores observados nos escolares com retardo, 

exceção feita ao subproletariado. 
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Valores médios e percentis da renda familiar per capita 
segundo classe social de alunos COM retardo do 
crescimento. Município de Osasco, 1989. 

RENDA FAMILIAR PER CAPITA (SM) 
CLASSE SOCIAL Percentis 

N Média (DP) P25 P50 P75 

Grupo Burguesia 5 3.08 (3.36) 1.00 1.35 3.92 
Prolet Não Típico 22 1.49 (0.86) 0.91 1.27 2.28 
Prolet Típico 38 0.81 (0.45) 0.44 0.75 1.04 
Subproletariado 45 0.66 (0.44) 0.35 0.52 0.81 

TOTAL 110 0,99 (1.00) 0.44 0.73 1.13 

Valores médios e percentis da renda familiar per capita 
segundo classe social de alunos SEM retardo do 
crescimento. Município de Osasco, 1989. 

RENDA FAMILIAR PER CAPITA (SM) 
CLASSE SOCIAL Percentis 

N Média (DP) P25 P50 P75 

Grupo Burguesia 27 3.09 (2.02) 1.57 2.80 3.92 
Prolet Não Tfpico 41 2.02 (1.46) 1.03 1.57 2.56 
Prolet Típico 28 1.41 (0.71) 0.98 1.38 1.77 
subproletariado 31 0.71 (0.49) 0.40 0.52 0.90 

TOTAL 127 1.79 (1.54) 0.68 1.40 2.56 

A dependência que as condições anteriormente descritas 

guardam com a condição de classe social da famnia da criança pode ser 

vista nas Tabelas 12 e 13, quanto à renda e escolaridade do chefe. 
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Frequência de determinadas condições sócio-econômicas 
segundo classe social de alunos COM retardo do 
crescimento. Município de Osasco, 1989. 

CLASSE SOCIAL 
(N = 110) 

Grupo Burguesia 

Prolet N Típico 

Prolet Típico 

subproletariado 

RENDA PER CAPITA ESCOLARIDADE DO 
C < 0.5 SM ) CHEFE (ANALFABETO) 

X X 

0.0 0.0 

13.6 0.0 

26.3 10.3 

42.2 21.7 

x2 = 26,98 (p < 0.001) 

Frequência de determinadas condições sócio-econômicas 
segundo classe social de alunos SEM retardo do 
crescimento. Município de Osasco, 1989. 

CLASSE SOCIAL 
CN = 127) 

Grupo Burguesia 

Prolet N Típico 

Prolet Típico 

Subproletariado 

RENDA PER CAPITA ESCOLARIDADE 00 

C < 0.5 SM ) CHEFE (ANALFABETO 
X X 

3.7 0,0 

0.0 0,0 

14.3 0,0 

35.5 10,0 

x2 = 42.65 (p < 0.001) 

4.2 ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES COM E SEM RETARDO 

DO CRESCIMENTO 

As medidas antropomé~ricas foram obtidas de um total de 411 

crianças, das quais 192 alunos com retardo e 219 sem retardo do 

crescimento. 
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Tabela 14- Distribuição dos valores de medidas e índices 
antropométricos entre alunos com e sem retardo do 
crescimento. Município de Osasco, 1989. 

INDICADORES COM RETARDO SEM RETARDO Teste "t" 
ANTROPOM~TRICOS* (n = 192) (n = 219> p 

média (dp) média (dp) (nível signi-
ficancia) 

Altura (em) 114,3 (3,1) 127,1 (4,5) < 0.001 

Peso (k.g) 19,6 (2,0) 25,4 (3,8> < 0.001 

Altura sentada (em) 61,9 (1,9) 68,0 (2.5) < 0.001 

Perímetro craneano(cm) 49,9 (1,4) 51,3 ( 1 ,4) < 0.001 

Peso/Altura (k.g/m) 17,1 (1,5) 20,0 (2,6) < 0.001 

Peso/Altura2 (k.g/rnf) 15,0 (1,2) 15,8 (1 ,9) < 0.001 

Area Braço Cmmf> 2242,1 .<297,7) 2747,4 (583,8) < 0.001 

Area Muscular Cmmf> 1690,0 (219,8) 1995,0 (316,7) < 0.001 

Area Adiposa Cmmf> 552,0 (141,9) 752,4 (318,1) < 0.001 

Perímetro braquial(mm) 167,5 (11,1) 184,9 (18,5) < 0.001 

Prega tricipital <mm> 7,0 ( 1,6) 8,6 (2,8) < 0.001 

* 6 alunos com retardo e 36 sem retardo não tem dados referente ao peso. 

Tabela 15- Valores medianos (Psol e de percentis (P25 e P75) dos 
indicadores que medem o estado nutricional atual, entre 
alunos com e sem retardo do crescimento. Município de 
Osasco, 1989. 

COM RETARDO (n = 192) SEM RETARDO (n = 219) 
INDICADORES 

P25 P50 P75 P25 P50 P75 

Perímetro braquial(mm) 160.0 166.0* 174.0 174.0 182.0* 194.0 

Prega tricipital(mm) 6.0 6.8* 7.9 6.6 8.o* 9.6 

Area total braço(mrnf) 2037.2 2192.9* 2409.6 2409.6 2635.7* 2994.8 

Area muscular(mmf) 1539.7 1663.9* 1851.9 1795.3 1979.0* 2150.8 

Ares adiposa(mmf) 455.5 529.0* 624.9 545.5 678.0* 846.2 

* Teste da mediana (nível significãncia> p < 0,001 

72 
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Para se ava\iar a distribuição dos \ndices antropométr\cos que 

caracterizam o estado nutricional atual, foi feita a classificação de cada 

medida tendo como base de referência os percentis da população do NCHS, 

que leva em consideração a variabilidade das mesmas, permitindo análise 

simultânea e apropriada das crianças de diferentes idades e de ambos os 

sexos. A Tabela 16 apresenta a distribuição do peso em relação à altura, 

observada em cada um dos grupos de escolares. A referida distribuição 

segue os dez decis do NCHS (1977), de modo que na primeira categoria (ou 

primeiro decil) encontram-se todas as crianças cuja relação peso para altura 

tenha sido classificada entre os percentis 1 e 1 O da população de referência, 

na segunda categoria todas as crianças entre os percentis 11 e 20 do NCHS 

e assim por diante. Se o crescimento das crianças acompanhar a referência 

em cada decil, serão encontradas proporções uniformes ao redor de 10%. 

A interpretação dos dados da Tabela 16 está na Figura 19. A 

análise estatística das diferenças observadas entre os grupos e a população 

de referência do NCHS revela diferença significante para os alunos com 

retardo de crescimento (p <0,05). Entre si, os grupos não diferiram 

significativamente quanto à distribuição do peso para altura (p < 0,01 ). 

Tabela 16- Distribuição (%) dos alunos com sem retardo do crescimento 
confor,me os percentis do NCHS para o indicador peso/altura. 
Municlpio de Osasco, 1989. 

PERCF'NTIS 
NCHSW 

< P10 
P10 - 20 
P2o - 3D 
P40 - 40 
P40 - 50 
Pso - 60 
P6o - 10 
P70 - 80 
P8o - 9Q 

> P9Q 

* Referência NCHS (1977) 

PESO 
COM RETA~O (n = 186) 

10.7 
14.5 
15.6 
10.2 
9.7 

11.3 
9.1 
9.7 
7.0 
2.2 

PARA ALTURA 
SEM RETAR~O (n = 183) 

11.5 
9.3 

14.2 
11.5 
10.4 
10.9 
6.5 
7.7 
6.5 

11.5 



Figura 19. 
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Distribuição em percentis do peso para altura entre alunos 
com · e sem retardo do crescimento. Município de 
Osasco, 1989. 

ALUNOS COM RETARDO 
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Nas Tabelas 17 e 18, respectivamente, encontram-se 

distribuídos os valores do perímetro braquial e prega cutânea tricipital e das 

áreas muscular e adiposa, conforme os percentis do NCHS 

(FRISANCHO, 1990), para escolares com e sem retardo do crescimento, 

representando o percentual de crianças que se encontram nesses intervalos. 

Na primeira categoria encontram-se todas as crianças entre os percentis 1 e 

1 O da população de referência, na segunda categoria todas as crianças 

entre os percentis 11 e 25 do NCHS, na terceira categoria aquelas entre os 

percentis 26 e 50 e assim por diante. Se as dimensões corporais das 

crianças acompanhar a referência em cada categoria, serão encontradas 

proporções ao redor de 10%, 15%,. 25%, respectivamente às categorias 

apresentadas. Como os intervalos são diferentes é necessário fazer o ajuste 

de frequências (BERQUÓ et ai, 1980). 

Os dados apresentados nas Tabelas 17 e 18 pode:m ser 

interpretados através das Figuras 20, 21, 22 e 23, que mostram os gráficos 

de distribuição desses índices e as diferenças marcantes. A análise 

estatística das diferenças observadas entre os grupos e a populaÇão de 

referência foi significativa (p<0,01 ). Entre si, os grupos diferiram 

significativamente (p < 0,01), evidenciando que o comprometimento da 

massa corporal se deu proporcionalmente ao retardo do crescimento linear. 
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Distribuição (%) dos alunos com e sem retardo do 
crescimento conforme os percentis do NCHS para as 
medidas de perímetro braquial e prega cutânea tricipital. 
Município de Osasco, 1989. 

COM RETARDO Cn = 192) SEM RETARDO Cn = 219) 
PERCENTIS Per f metro Prega Per f metro Prega 
NCHS* braquial tricipital braquial tricipital 

X X X % 

< P10 59.4 18.8 16.9 12.3 

P10 • 25 26.6 37.5 21.0 24.2 

P2s ~ so 10.4 33.3 29.2 33.3 
Pso • 75 3.6 9.9 19.6 20.1 

P75 • 90 0.5 8.7 7.3 
> P90 4.6 2.8 

* Referência NCHS CFRISANCHO, 1990) 

' Distribuição (%) dos, alunos com 
crescimento conforme os percentis 
medidas de áreas muscular e adiposa. 
1989. 

e sem retardo do 
do NCHS para as 

Município de, Osasco, 

COM RETARDO Cn = 192) SEM RETARDO (n = 219) 
PERCENTIS Are a Are a Are a Are a 
NCHS* lllJSCUlar adiposa lllJscular adiposa 

% X X X 

< P10 .44.8 34.4 6.4 16.9 

P10 • 25 • 30.2 40.1 21.9 23.3 
P2S • 50. 18.8 19.8 28.3 29.7 

Pso - 75 5.2 5.2 23.7 19.6 
P75 ~ 90 1.0 0.5 14.2 5.5 

> P90 5.5 5.0 

* Referência NCHS (FRISANCHO, 1990) 
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Distribuição em 
com e sem 
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Distribuição em percentis da prega cutânea tricipital entre 
alunos com e sem retardo do crescimento. Município de 
Osasco, 1989. 
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Figura 22. 
I 

Distribuição em percentis de área muscular entre alunos com 
e sem retardo do crescimento. Município de Osasco, 1989. 
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Distribuição em percentis de área adiposa entre alunos com e 
sem retardo do crescimento. Município de Osasco, 1989. 
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Observa-se na Tabela 19, que o perfmetro braquial e a área 

muscular foram as medidas mais comprometidas nas crianças com retardo, 

encontrando-se percentuais de 38,5% e 26,0% abaixo ou igual ao Percentil 

5, respectivamente. 

Tabela 19- Distribuição em percentis de indicadores 
nutricional atual, entre alunos com e sem 
crescimento. MuniCÍpio de Osasco, 1989. 

do estado 
retardo do 

COM RETARDO (n = 192) SEM RETARDO (n = 219) 
INDICADORES 

< P5 P5-P10 P10-P50 >P5o < P5 P5-P10 P10-P50 
X % % % % X % 

Peso*/Altura (1) 4.3 6.4 50.1 39.2 4.9 6.6 45.4 
Area muscular <2> 26.0 18.8 49.0 6.2 4.1 2.3 50.2 
Area adiposa (2) 14.1 20.3 59.9 5.7 6.4 10.5 53.0 

· Perímetro braquia~ (2) 38.5 20.8 37.1 3.6 9.1 7.8 50.3 
Prega tricipital< > 9.9. 8~9 70.8 10.4 5.5 6.8 57.6 

* 6 alunos com retardo e 36 sem retardo não tem dados referente ao peso 
<1> Referência NCHS (1977) 
(2) Referência NCHS (FRISANCHO, 1990) 

>P5o 
% 

43.1 
43.4 
30.1 
32.8 
30.1 

4.3 RETARDO DO CRESCIMENTO E APROVEITAMENTO ESCOLAR 

O aproveitamento escolar foi obtido de um total de 375 

crianças, sendo 170 alunos com retardo e 205 alunos sem retardo do 

crescimento. 

A avaliação das crianças, que se baseou no aproveitamento 

global do aluno ao longo do ano letivo, foi composta por quatro categorias 

decrescentes, considerando desde alunos com ótimo aproveitamento escolar 

até aqueles que não conseguiram acompanhar a programação, ou seja, 

. alunos com aproveitamento ruim. 
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A Tabela 20 mostra a distribuição dos nfveis de aproveitamento 

escolar em alunos com retardo do crescimento (170) e sem retardo do 

crescimento (205). Nota-se que quase 40% das crianças com retardo de 

crescimento apresentaram aproveitamento ruim versus 16% dos escolares 

sem retardo do crescimento. Na categoria oposta (ótimo), invertem-se as 

posições. A Figura 24 ilustra esses dados. 

Tabela 20-

Figura 24. 

Níveis de aproveitamento escolar segundo o crescimento dos 
alunos ingressantes. Município de Osasco, 1989. 

CRESCIMENTO NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

N N (%) N (%) N (%) N (%) 

Com retardo 170 25 (14, 7) 39 (22,9) 39 (22,9) 67 (39,3) 
Sem retardo 205 55 (26,8) 66 (32,2) 50 (24,4) 34 (16,6) 

TOTAL 375 80 (21,3) 105 (28,0) 89 (23,7) 101 (27,0) 

x2 = 27.30 Cp < 0.001) 

Níveis de aproveitamento escolar segundo crescimento dos 
alunos. Município de Osasco, 1989. 

BOM 
22.Q 

RUIM 
GQ.G 

COM RETARDO 

RUIM 
16.6 

SEM RETARDO 
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A Tabela 21 agrupa as categorias de aproveitamento escolar 

segundo o resultado atriburdo à criança, em termos de "reprovação" para 

"ruim" e de "não reprovação" para "regular, bom e ótimo", observando-se 

um risco de reprovação superior a 2 entre os alunos com retardo do 

crescimento. 

·Tabela 21 - Desempenho escolar de alunos ingressantes segundo retardo 
do crescimento. Município de Osasco, 1989. 

RETARDO DESEMPENHO ESCOLAR 
CRESCIMENTO 11 REPROVAÇll0 11 "NÃO REPROVAÇÃO" RR(IC 95%) 
(A/1 <·2 Z) N % N % 

Presente 67 66,3 103 37,6 2,38(1,66 - 3,40) 
Ausente 34 33,7 171 62,4 1 ,o 

TOTAL 101 100,0 274 100,0 

Nota: x2= 24,61 Cp < 0,001) 
"reprovação" = aproveitamento ruim "não reprovação" = demais categorias 

No rtem anterior (4.2), constatou-se que as crianças com 

retardo de crescimento apresentavam situação desfavorável com relação a 

indicadores que aferem a situação nutricional atual. Para se controlar o 

possrvel efeito de confusão do estado nutricional atual dos escolares sobre a 

associação entre retardo do crescimento e desempenho escolar, foi 

calculado o risco relativo controlado para a situação nutricional. Para esta 

análise estratificada considerou-se o controle da variável que exprime a 

condição nutricional atual, aqui representado pelo indicador peso para 

altura. A Tabela 22 indica que o risco não se altera quando se controla a 

variável "situação nutricional atual". 



Tabela 22-
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Risco relativo (RR) da análise estratificada de reprovação 
escolar para alunos com retardo do crescimento, controlando 
a variável peso/altura. Município de Osasco, 1989. 

N 

Fator (337) RR (IC 95%) Variável de Controle 

Ausência de retardo 174 1,00 
Retardo do crescimento 163 2,63 (1,76·3,93) * Ausente 

163 2,58 (1,73·3,83)** Peso/altura 

* RR bruto ** RR de Hantel · Haenszel para análise estratificada 

Também evidenciou-se neste trabalho que as crianças com 

retardo do crescimento comparam-se desfavoravelmente com as crianças 

sem retardo no que diz respeito a distintas variáveis sócio-econômicas. 

Neste sentido: :!aventou-se a possibilidade de que estas variáveis pudessem 

atuar como fatores de confusão ria associação. A Tabela 23 procura 

controlar o efeito da variável classe social, bem como de outras variáveis 

sócio-econômicas, aqui representadas pela renda familiar per capita e 

escolaridade do chefe. Conforme esperado, o "controle" destas variáveis 

tende a diminuir a magnitude do risco atribuído ao retardo do crescimento. 

Entretanto, em nenhuma circunstância, este risco deixou de ser 

significativo. 

Tabela 23- Risco relativo (RR) da analise estratificada de reprovação 
escolar para alunos com retardo do crescimento controlando 
as variáveis sócio-econômicas. Município de Osasco, 1989. 

Fator N RR CIC 95%) Variável de controle 
(211) 

Ausência de Retardo 114 1,00 
Retardo do crescimento 97 2,51 (1,45·4,35>* Ausente 

97 1,99 (1, 17·3,40>** Classe social 
97 1,90 (1,12·3,23>** Escolaridade chefe 
97 2,18 (1,21·3,92>** Renda 
97 1,93 (1 ,06·3,50>** Escolarida~e + renda 

* RR bruto 
** RR de Hantel·Haenszel para análise estratificada 
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5. DISCUSSÃO 

Neste capítulo são abordados, inicialmente, os aspectos 

relacionados à metodologia do trabalho, com destaque para o delineamento 

e para as perdas ocorridas e, a seguir, são discutidos os resultados 

propriamente ditos, relacionados às variáveis estudadas, isto é, condição 

social, estado nutricional e aproveitamento escolar. 

5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A escolha de um delineamento "caso-controle" permitiu 

comparar a frequência de possíveis fatores de risco no grupo de casos, ou 

seja, alunos com retardo do crescimento, com a do grupo de controles, 

alunos sem retardo, e estimar o risco relativo desse fator quando associado 

ao déficit estatura! ocorrido na idade pré-escolar. 

A estratégia deste tipo de estudo epidemiológico prevê uma 

reconstrução da "história pregressa" tanto para os casos como para os 

controles, podendo levar a possíveis fontes de erro. Nesse sentido, deve-se 

procurar minimizar os vícios (vieses) que acompanham a aplicação dessa 

técnica. WUNSCH FILHO (1992) aborda com muita propriedade esta 

questão. A qualidade das informações levantadas e a forma de seleção dos 

indivíduos para o estudo são vieses básicos para a ocorrência de erros 

sistemáticos, provocando uma distorção na estimativa do parâmetro de 

interesse e, desta forma, diminuindo a validade do estudo. 
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Neste estudo, houve todo um cuidado quanto à qualidade dos 

dados obtidos. Em 85% dos casos e em 92% dos controles, a mãe foi a 

pessoa entrevistada, ficando o pai com 5% em ambos os grupos. As 

variáveis sócio-econômicas foram levantadas mediante entrevista realizada 

com a mãe ou responsável pela criança. Por ser uma fonte primária de 

dados, foi indispensável a padronização, treinamento e supervisão dos 

entrevistadores. A entrevista realizada foi "cega", isto é, o entrevistador 

desconhecia a condição de caso ou controle uma vez que seu contato era 

somente com a mãe e que, por ser um formulário único e sem a 

identificação do grupo a que pertencia, essa informação não foi evidenciada 

durante a entrevista. Igual procedimento ocorreu com os professores ao 

opinarem sobre o aproveitamento escolar. 

Outro problema relacionado à qualidade dos dados, refere-se à 

memória do entrevistado. O tempo decorrido entre os eventos em estudo e 

a entrevista influi na capacidade de recordação. No presente estudo esse 

tempo não variou . entre os grupos. Os entrevistadores incorporaram 

métodos padronizados de perguntar e estimular a memória das mães, que 

desconheciam os objetivos da pesquisa, mantendo-se "cegas" para a 

condição de caso ou controle. 

A seleção dos "casos" deste trabalho teve origem no estudo 

realizado em Osasco no início do ano letivo de 1989 que revelou 4,8% de 

prevalência de retardo do crescimento. O sorteio de 260 casos significou 

cobrir quase metade de todos os casos identificados no Censo de _Altura. 

Quanto a fonte de seleção dos "controles", esta foi constituída pelos alunos 

com A/1 > -1 escoreZ, distribuídos em todas as escolas situadas no 
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município, garantindo representatividade a partir de amostra 

equiprobabilística e, assim, evitando vícios. 

Segundo ROTHMAN (1986), o tamanho da amostra em estudos 

de caso e controle não tem o objetivo da representatividade, mas de 

aumentar a precisão da mensuração do estudo, em vista da diminuição de 

erros aleatórios. 

O tamanho da amostra está relacionado com quatro valores, 

entre eles, o poder estatístico do estudo e o risco relativo que se deseja 

detectar. Ao fixar um poder do estudo de 90%, quanto menor o risco 

relativo, maior deverá ser a amostra; ao fixar um risco relativo de interesse, 

quanto maior o poder do estudo, maior deverá ser a amostra 

(SCHLESSELMAN, 1982). 

No quadro abaixo, observa-se o poder estatístico de amostras 

obtidas, que permite uma aproximação do que seria "odds ratio" mínimo a 

ser considerado como significativo (p < = 0,05), ao variar o tamanho da 

amostra e a frequência de exposição dos controles ao fator em estudo. Os 

tamanhos de amostras sugeridos nesse quadro aproximam-se da realidade 

obtida no presente estudo. 
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PROPOÇÃO DE TAMANHO DA 
CONTROLES AMOSTRA* 

PODER DO ESTUDO ( ~ ) 
90% 80% 

EXPOSTOS (Po) (n) "OR mfnimo "OR mfnimo 

0.25 200 2.00 1.83 
100 2.60 2.30 

0.50 200 1.92 1.76 
100 2.55 2.23 

0.75 200 2.33 2.05 
100 3.66 2.93 

Fonte: SCHLESSELMAN (1982), Appendix C. 
* Refere-se ao número de casos ou controles. 

Como a maior parte das variáveis poderiam estar disponíveis 

para, pelo menos, 100 casos e 100 controles, e considerando que 50% dos 

controles estudados. estavam expostos a um dos fatores de risco, existe 

90% de certeza de se encontrar uma estimativa significativa de risco igual 

ou superior a 2,55. Isto quer dizer que um "odds ratio" menor do que 2,55 

teria pouca probabilidade de ser significativo com esse tamanho de amostra, 

estabelecendo um poder de 90%. 

Um outro ponto relevante a ser considerado é a natureza e 

quantidade das perdas ocorridas. Se as perdas ocorrem ao acaso, de tal 

maneira que as características dos indivíduos perdidos sejam, em média, 

similares àqueles estudados, não haverá vícios. Na medida que aumenta o 

número de perdas, aumenta o potencial para vícios (FLETCHER et ai, 1989). 

Embora no processo da amostragem tenha sido considerada a 

possibilidade de perdas em torno de 20%, esse perc·entual variou, 

respectivame~nte, para alunos com e sem retardo do crescimento, em função 

do tipo da informação coletada. Para medidas antropométricas, houve 
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perdas de 12% e 10% dos alunos efetivos; para o aproveitamento escolar, 

as perdas foram, respectivamente, 22% e 16% e para dados familiares, de 

43% em ambos os grupos. No entanto, as distribuições das crianças 

observadas e das consideradas como "perdas" do estudo, segundo os 

setores do município e a média do indicador altura/idade obtido através do 

Censo de Estatura, não revelou diferença significativa entre "casos" e 

"controles". Portanto, os procedimentos amostrais com ordenação 

estratificada das escolas para a seleção dos casos e dos controles, permitiu 

a representatividade dos dados aqui levantados. 

5.2 CONDIÇÃO SOCIAL E RETARDO DO CRESCIMENTO 

Um dos mais importantes parâmetros de qualidade de vida da 

população, é o crescimento em altura de crianças (GOPALAN, 1988; 

KELLER, 1988; MARTORELL et ai, 1988). 

As alturas medianas da população brasileira levant2 .. as na 

Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição-PNSN (INAN, 1990) e comparadas 

com ·as do NCHS, indicam que nossas crianças apresentam comprimento 

adequado ao nascer. No entanto, com um ano de vida, já são 2 em mais 

baixas que á população de referência. Essa diferença aumenta para 4 em 

aos 7 anos de idade. Estes dados permitem uma reflexão sobre os fatores 

que levam um considerável contingente da população a não poder expressar 

plenamente seu potencial genético. 
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Alguns fatores foram focalizados neste trabalho: a inserção dos 

escolares nas diferentes classes sociais, a renda familiar per capita, a 

escolaridade do chefe da casa e da mãe do escolar e as condições de 

moradia e de saneamento. 

Quanto à inserção da famnia no processo social de produção, 

avaliada através da condição de classe social do chefe, este estudo de 

Osasco evidenciou importante associação com o retardo do crescimento na 

idade pré-escolar. As crianças de famnias pertencentes ao subproletariado 

apresentaram uma chance sete vezes maior de retardo do crescimento, 

sendo constatado que elas refletem, de forma marcante, os efeitos 

biológicos da recessão econômica dos anos 80. 

COSTA PINTO ( 1970) define classes sociais como sendo 

grandes grupos de indivíduos que se diferenciam, basicamente, pela posição 

que ocupam na organização social da produção~ Essas classes se 

relacionam e se superpõem formando um sistema de classes ou 

estratificação social que constitui uma disposição hierárquica dos grupos. 

SILVA ( 1981) comenta que o termo "classe social" tem uma 

conotação histórica precisa, ligando-se ao surgimento do capitalismo, em 

meados do século passado. SINGER (1988) descreve o desenvolvimento em 

molde capitalista como "um processo que cria e aprofunda a 

heterogeneidade estrutural, ao implantar e desenvolver o modo capitalista 

da produção, e ao mesmo tempo manter e reproduzir a produção simples de 

mercadorias e a economia de subsistência. A contra-parte social deste 

processo é o enriquecimento de uma minoria, que paulatinamente se 
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expande, ao lado de uma maioria com acesso muito variável à riqueza, mas 

genericamente remediada ou pobre". 

A partir da atual abordagem da "epidemiologia social"- que 

busca uma associação causal ao focalizar o estado de saúde e da doença na 

população em suas dimensões sociais (BREILH & GRANDA, 1986; 

FORA TINI, 1992) - a tendência da utilização do conceito de classe social em 

investigações epidemiológicas tem sido vislumbrada como uma nova 

perspectiva (BARROS, 1986; LOMBARDI et ai, 1988). 

A conceituação de classe social baseada no modelo proposto 

por SINGER (1981) .foi adaptada para uso epidemiológico e utilizada em 

estudos sobre morbidade e consumo de medicamentos (BARROS, 1986) e 

sobre o baixo peso ao nascer (SILVA et ai, 1991 ), ambos realizados na 

população urbana de Ribeirão Preto,SP. 

BRONFMAN & TUIRÁN (1984) estudando a desigualdade social 

diante da mortalidade infantil, comprovaram a possibilidade de 

operacionalização do conceito de classe social e o seu poder discriminatório, 

possibilitando a sua aplicação em outros estudos. Esta operacionalização de 

classe social foi adaptada por LOMBARDI e colaboradores (1988) e tem 

permitido identificar seis grupos com caracterísitcas marcadamente distintas 

em muitos fatores que condicionam o processo saúde-doença na infância, 

mostrando o resultado da desigualdade social no acesso a bens e serviços 

(LOMBARDI, 1988; MONTEIRO, 1988; MONTEIRO et ai, 1989aL 
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A burguesia é a classe proprietária dos meios de produção que 

emprega a força de trabalho assalariada. A nova pequena burguesia engloba 

trabalhadores assalariados e profissionais autônomos (de nível superior) que 

ocupam os postos de mais alto nível técnico c· de tomada de decisões. A 
' 

pequena burguesia tradicional é formada por indivíduos sem formação 

universitária, que utilizam sua fôrça de trabalho e de sua famnia, atuando na 

indústria artesanal, pequenos comerciantes e proprietários independentes do 

setor serviços. 

O proletariado é a classe não proprietária dos meios de 

produção, que vende a sua força de trabalho no mercado, em troca de um 

salário, para poder sobreviver. O proletariado não típico está ligado ao setor 

de serviços e o proletariado típico à produção e transporte de mercadorias. 

O subproletariado inclui os indivíduos que desempenham ocupações não 

qualificadas, ficando marginalizados do setor formal da fôrça de trabalho. 

MONTEIRO e colaboradores (1989a), demonstraram o nexo 

empírico entre classe social e condições de saúde e nutrição no contexto da 

cidade de São Paulo, onde os perfis de crescimento encontrados entre as 

crianças menores de cinco anos de idade dos grupos da burguesia e da nova ... 

pequena burguesia são superponíveis aos perfis do NCHS, ligeiramente 

desviados à esquerda entre as crianças da pequena burguesia tradicional, se 

afastando nítidamente da referência à medida que passam para categorias 

sociais decrescentes. 

KOIFMAN (1987) analisou o crescimento de escolares da região 

de Irajá, no Rio de Janeiro, nas décadas de 60 e 70, verificando que as 
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médias de estatura apresentavam marcada diferenciação segundo classe 

social, onde as crianças de família operária eram sistematicamente menores 

do que crianças de famílias vinculadas ao setor de prestação de serviços. 

Constatou, ainda, entre as coortes formadas segundo ano de nascimento de 

1959/60 à 1969/70, uma paralização ou mesmo diminuição da altura para 

as crianças nascidas entre 1961/62, fato este interpretado como uma 

possível repercussão da intensa recessão econômica verificada durante 

aquele período, quando aumentou o desemprego no Rio de Janeiro e em 

todo o país. 

CARIRI BENIGNA e colaboradores (1987) compararam o 

crescimento de 7990 crianças de 0-11 anos, aleatoriamente selecionadas e 

medida~; em 1981-82, no Estado da Paraíba (representando as mesorregiões 

do litoral, brejo-agreste e sertão), com as curvas de crescimento do NCHS. 

Aos onze anos, as crianças apresentam, segundo o sexo, um peso médio de 

8 a 9 quilos inferior ao da referência internacional e em torno de 11 em 

inferior para altura.· Concluem, os autores, que os déficits de crescimento 

poderiam ser atribuídos à grande seca de 1978-1983, em particular o do 

peso, enquanto que o da altura é uma manifestação de má nutrição crônica, 

atribuída sobretudo a fatores de ordem estrutural sócio-econômica. 

Constataram correlações altamente significativas entre estado nutricional e 

renda, demonstrando a desigualdade na forma de acesso à terra. 

Da análise sobre o crescimento de 18.559 crianças na Grã

Bretanha (aos 7, 11 e 16 anos de idade), LASKER & MASCIE-TAYLOR 

(1989), encontraram mobilidade social, representada pela ocupação do 
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chefe da famnia, em cerca de 33% delas, havendo relação significativa com 

o ganho de altura aos 7 anos de idade. 

SINGER (1981, 1988), entre outros, discute a questão da 

mobilidade social entre as classes, como decurso de certa "fragilidade" 

entre a linha divisória que permeia cada estrato, uma vez que o tamanho 

dessas classes muda acentuadamente conforme as diferentes fases da 

conjuntura econômica, tanto em relação à queda no subproletariado, como à 

perspectiva da ascenção. 

Os dados encontrados neste presente estudo, apontam para 

uma mobilidade social entre as clas·ses, no período compreendido entre o 

nascimento e o ingresso da criança na escola, mobilidade esta descendente 

em maiores proporções entre os escolares com retardo do crescimento. A 

fase recessiva em que viveu o país na década de 80, trouxe sérias 

consequências: queda do salário real, elevação do desemprego urbano e 

proliferação da marginalidade e da miséria urbana (CHAHAD & 

MACEDO, 1988). O modelo brasileiro de crescimento econômico, apoiado 

num rápido processo de industrialização e na exportação, levou à 

marginalização social amplas camadas da população, mostrando-se incapaz 

de gerar empregos e de interferir na distribuição de renda (ALVES, 1988). 

ROCHA ( 1990) analisou os anos críticos do período de 1981-

1986 sobre as condições de vida da população pobre, para nove Regiões 

Metropolitanas, que em 1985 eram responsáveis por 30.5% da poP_ulação 

brasileira (Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Fortaleza, Recife, Salvador e Belém). A variação relativa da proporção de 
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pobres e 17% de indigentes e as projeções para 1989 situavam, 

respectivamente, 44% e 21% da população total da América Latina. Entre 

os 19. países relacionados, Argentina e Uruguai foram os que apresentaram, 

em 1986, os percentuais mais baixos de pobreza (13 - 15%) e de indigência 

(3 - 4%) . Guatemala e Peru mostravam a situação mais crítica: a pobreza 

alcançava 2/3 das famnias da Guatemala e metade das famnias do Peru; em 

ambos, os percentuais de indigentes estavam acima de 25%. Para o Brasil, 

os índices indicaram 40% de pobreza e 18% de indigência, portanto os 

índices mais próximos da média encontrada para a América Latina 

(BRITO, 1990; CHONCHOL, 1991 ). 

LOPES .& GOTTSCHALK (1990) analisam o comportamento 

global da pobreza nos anos 80 na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), a partir de dados das PNADs - Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicnios - que pode ser apreciado no Quadro 3. A linha de pobreza foi 

traça'da tendo em vi_sta um nível de satisfação ·de necessidades mínimas ( 1 

salário mínimo per capita - SM). A linha de miséria foi traçada igual à 

metade daquele SM , que definiu os muito pobres. Durante a recessão de 

1981-83, aumentou a proporção de famnias pobres e miseráveis alcançando 

43,2% e 18,6%, respectivamente. Na relativa recuperação econômica que 

se seguiu e com o "boom" do Plano Cruzado de 1986, a proporção de 

famílias pobres baixou para 25,5% e nos miseráveis caiu para 7,3%. Essa 

queda é explicada a partir do fato de que um número relativamente 

significativo de famnias tiveram acesso a uma série de bens. Todavia, com 

o fracasso do Plano Cruzado, se fizeram sentir os efeitos da inflaçã<? sobre 

as condições de vida. da população; já em 1987 houve nova deterioração 

econômica que elevou rapidamente o nível de pobreza e de miséria, 
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atingindo valores equivalentes ao pico encontrado em 1983, quando no 

fundo da recessão econômica e que se prolonga pelos anos subsequentes. 

Quadro 3- Distribuição percentual de famílias pobres e miseráveis na 
Região Metropolitana de São Paulo na década de 1980. 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
ANO 

FAMILIAS FAMILIAS 
POBRES (a) MISERÁVEIS (b) 

% % 

1981 34.7 11.2 

1983 43.2 18.6 

1985 36.9 13.9 

1986 25.5 7.3 

1987 42.1 16.3 

Fonte: Fundação IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Oomicflios·PNAD. LOPES & GOTTSCHALK (1990) 

(a) renda familiar per capita até 1 SM 
(b) renda familiar per capita até 0.5 SM 
(SM = salário mfnimo de 1981) 

Quanto à renda familiar, JAGUARIBE e colaboradores(1990) 

adotam 0.25 SM per capita para caracterizar as famílias em "pobreza 

absoluta" e 0.50 SM per capita para estabelecer a linha de pobreza em 

geral. Em Osasco, no presente trabalho, 30,2% dos escolares com retardo e 

12,4% sem retardo do crescimento são de famílias consideradas "pobres" 

( < 0,5 SM). No critério adotado pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação - FAO, a pobreza também é caracterizada por 

renda per capita de até meio salário mínimo (GALEAZZI, 1991 ). No Brasil, em 

1990, cerca de 35 milhões de crianças e adolescentes viviam em famílias 

com renda mensal per capita de até 0.5 SM, estando 16 milhões no 

Nordeste e 9 milhões no Sudeste (FIBGE, 1992). 
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MONTEIRO e colaboradores(1992) ao estabelecerem como 

linha de extrema pobreza uma renda mensal equivalente a US$ 25 per capita 

ou cerca de 0.30 SM per capita, verificaram que 43.1% das crianças 

brasileiras até os 5 anos de idade das famílias localizadas abaixo dessa 

linha, apresentavam um padrão de crescimento insatisfatório. 

No país como um todo, em 1989, 15.9% das crianças menores 

de 5 anos apresentavam alturas mais do que dois desvios-padrão inferiores 

à medida esperada para idade e sexo. A distribuição regional da prevalência 

de retardo do crescimento mostrou valores superiores a 23% e 28% no 

Norte e Nordeste, 9..4% no Sul, 8.6% no Centro-Oeste e 8.5% no Sudeste. 

O Estado de São Paulo, com 5.6% de crianças de baixa estatura, encontra 

equivalência em Costa Rica (país em desenvolvimento com que mais se 

assemelha em termos de frequência de crianças de baixa estatura, segundo 

Banco de Dados Antropométricos da OMS), situando-se em posição bem 

próxima a de países desenvolvidos como Itália (2. 7%), Japão (4.0%) ou 

Canadá (4.5%) (MONTEIRO, 1993). 

Em Osasco, a análise dos dados do Censo de Estatura de 

Alunos Ingressantes na rede de ensino indicou uma prevalência média de 

4.8% de crianças com retardo do crescimento (A/1 <-2 escoreZ) e apontou 

diferenças marcantes nessa prevalência entre as escolas, variando de 0.0% 

a 16.1% (MONTEIRO et ai, 1989b). No agrupamento de escolas segundo 

respectivas administrações regionais, pode-se mapear o município q1:1anto a 

frequência de "déficit" de crescimento, destacando-se altas prevalências nas 

reg.iões periféricas, como já expos~.~) na Figura 5. 
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Observou-se associação entre retardo do crescimento e outras 

variáveis sócio-econômicas, através de riscos elevados entre escolares de 

Osasco, cujas famnias moram em precárias condições, chefe é analfabeto e 

a renda per capita é inferior a 0,5 salário mínimo. Os achados confirmam 

que o retardo do crescimento vem a ser o reflexo direto da desnutrição 

produzida pela pobreza. Os principais fatores associados ao risco de retardo 

do crescimento, como renda, escolaridade, condições de habitação e 

saneamento (Tabela 9) evidenciaram empiricamente as hipóteses levantadas 

através do modelo causal (Figura 2). Todos esses fatores sócio-econômicos, 

em especial renda e escolaridade do chefe, são determinados pela classe 

social (scabelas -12 e. 13); sendo essa :dependên~ia em maiores proporções 

entre os alunos com retardo do crescimento. 

Estudos constatam uma estreita relação entre esses fatores e a 

situação nutricional, concluindo que a renda é o fator mais importante, ao 

lado de demais , fatores relevantes como o acesso a serviços de saúde e 

saneamento (LEVY, 1977; CAMPINO, 1986; CARIRI BENIGNA et ai, 1987; 

MONTEIRO, 1988; VICTORA et ai, 1988; MOLINA et ai, 1989; GROSS et 

ai, 1990). 

A influência da renda sobre a desnutrição crônica pode ser 

verificada entre as crianças da PNSN, de zero a 1 O anos de idade. Aquelas 

com desnutrição crônica (índice altura/idade) estão concentradas naquelas 

famnias cuja renda mensal é inferior a dois salários mínimos. 

(INAN/FIBGE/IPEA, 1990; MONTEIRO et ai, 1992). 
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Pressupondo que as famnias pobres geralmente são mais 

numerosas, utilizou-se no presente estudo a variável renda familiar per 

capita, em salários mínimos (SM), que exprime melhor a disponibilidade de 

recursos uma vez que considera quantas pessoas teoricamente estão 

dividindo essa renda. Para as famnias com renda per capita inferior a 0,5 

SM, a probabilidade de risco foi 4,4 vezes maior. 

SOUZA (1992) constatou que a renda familiar per capita, 

embora significante, não se constituiu no mais importante condicionante do 

estado nutricional das crianças pesquisadas no Estado do Ceará. Verificou 

que outras três variáveis, com destaque para o nível de instrução da mãe, 

além da,existência de instalação sanitária no domicnio e do peso ao nascer, 

são fundamentais para o problema da desnutrição infantil (indicador 

altura/idade). 

Em Osasco, os resultados indicam ser mais intenso o efeito da 

escolaridade do que o da renda. O nível de escolaridade do chefe da famnia 

(OR = 17,0) e da mãe (OR = 13,8), destacam-se entre os demais fatores 

sócio-econômicos de risco para retardo do crescimento. A educação dos 

pais tem sido reconhecida como determi.nante do déficit de altura/idade 

(VICTORA et ai, 1986; MONTEIRO, 1988; SOUZA, 1992; OLINTO et ai, 1993). 

A renda é um dado menos estável do que a escolaridade. Os 

valores coletados podem representar uma situação momentânea, até 

variando de um mes para outro. Escolaridade é o conceito que procura 

captar o nível de instrução formal escolar alcançado por uma pessoa em 

termos de série escolar concluída, grau alcançado e espécie do curso mais 
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elevado concluído com aprovação (CARVALHO, 1984). Portanto, o grau de 

instrução surge como um dado constante, permanecendo, a princípio, 

inalterado durante a infância da criança. 

Dados empíricos mostram a correlação existente entre a 

educação e o poder aquisitivo: quanto maior é o grau de instrução do chefe 

da famnia, mais aumenta a renda per capita. De modo similar, na maioria 

dos países em desenvolvimento existe uma correlação entre o produto 

nacional bruto e o nível de educação da população (POLLITT, 1988). 

A escolaridade pode afetar de forma importante a distribuição 

da renda e .. a .. magnitude_ desta. Exerce influência através de duas formas 

distintas: diretamente, medida através de maior produtividade e maior 

produção de bens e serviços como resultado de experiências educacionais 

específicas; indiretamente, medida pela produtividade, baseada no aumento 

c a renda associado com maior número de anos de estudo (MUSHKIN, 1982). 

O grau de escolaridade pode atuar na determinação do estado 

de saúde. Um maior nível educacional estaria indiretamente contribuindo a 

uma melhor oportunidade de emprego e melhor nível salarial. Por outro lado, 

estaria diretamente relacionado com uma melhor compreensão da etiologia 

das doenças infantis, maior eficiência nos cuidados higiênicos com as 

crianças, melhor identificação e utilização dos serviços públicos de saúde 

(MONTEIRO, 1988). Nesse sentido, isto poderia se aplicar à escolaridade do 

chefe da famnia e da mãe da criança, embora alguns estudos dem'?nstrem 

que a escolaridade materna atua mais como um marcador de risco do que 

como determinante (VICTORA et ai, 1988, 1990). OLINTO e colaboradores 
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( 1993) demonstraram que o efeito da escolaridade paterna foi mais intenso 

do que da escolaridade materna como determinante do déficit estatura!, 

sugerindo que o fator sócio-econômico predomina sobre os cuidados 

preventivos e curativos. 

Considera-se que o saneamento básico exerça influência 

significativa na determinação de indicadores nutricionais, contribuindo para 

uma melhor ou pior situação de saúde da população. Encontrou-se 

associação significativa entre condições de saneamento domiciliar (OR = 4,5) 

e retardo do crescimento na infância, dado este representado pela 

inexistência de rede de água e de esgoto dura:1te os primeiros dois anos de 

vida da criança. 

5.3 ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES COM 

E SEM RETARDO DO CRESCIMENTO 

Nos anos 50 e início da década de 60, "marasmo e 

kwashiorkor" eram manifestações de severa desnutrição. O tema central das 

discussões era a etiologia e o tratamento desses agravos. O papel das 

infecções na etiologia de ambos começava a ter destaque. O termo 

"desnutrição protéico-calórica ou DPC" foi introduzido nessa década por 

JELLIFFE ( 1968). Foi gradualmente aceito que desnutrição podia apresentar 

comprometimento geral do crescimento sem sintomatologia clínica 

específica. Retardo de crescimento ("smallness") era visto como "pré

kwashiorkor", ou seja, estado clínico de pré-desnutrição que precedia a 

manifestação severa da mesma, onde marasmo e kwashiorkor eram a ponta 
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do "iceberg". Esta conceituação vigente na época minimizava o problema, 

escondendo grande contigente populacional de subnutridos não 

diagnosticados. 

A classificação de GÓMEZ (1946; et ai, 1956) foi proposta 

para diagnosticar casos de desnutrição. Com a extensão do interesse nas 

formas pré-clínicas, tal classificação foi amplamente utilizada na década de 

70. A partir dos conceitos de "wasting"-emaciação para desnutrição atual e 

de "stunting"-nanismo para desnutrição pregressa, propostos por 

WATERLOW (1973, 1974), a baixa estatura, que era preditor de um efeito 

indesejável, passou a ser um efeito indesejado, onde o indivíduo já é 

desnutrido e, possiv~lmente, com sequelas f!-.mcionais. 

Nos anos 80, com a pouca efetividade dos programas de 

distribuição e suplementação alimentar, surgem alguns questionamentos. 

Foi nesse período que os argumentos de Seckler e Sukhatame pareciam ser 

a expliaação para tais resultados negativos, ressaltando que "baixos não são 

desnutridos mas adaptados" ao meio em que vivem e, consequenteniente, a 

uma baixa ingesta alimentar, não devendo ser população alvo desse tipo de 

intervenção. Com esse histórico, BEATON (1989) considera um retrocesso 

aos anos 50 a visão de que o problema mundial de desnutrição é muito 

menor do que se imagina e conclui que não é ser baixo que importa, mas 

sim, estar tornando-se baixo, é criticamente importante, devendo-se 

focalizar o processo do retardo do crescimento e os fatores do meio que são 

determinantes da baixa estatura. 
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Têm sido empíricamente comprovadas as implicações do 

retardo do crescimento, vindo acarretar um alto "custo social" ao país, onde 

o círculo vicioso da pobreza é transmitido de geração a geração (GOPALAN, 

1988). 

A falta de estudos sobre escolares contradiz a insistência de 

trabalhos realizados com crianças menores de 5 anos de idade. Segundo 

ROSEMBURG ( 1972) a prevalência da desnutrição energético-protéica entre 

escolares em desenvolvimento não pode ser comparada ,à das faixas etárias 

anteriores, nem em termos de morbidade e de mortalidade. Entretanto, o 

escolar, quando apropriadamente avaliado através de parâmetros 

antropométricos que reflitam tanto a duração da. desnutrição (altura/idade) 

como alguma alteração nutricional recente (como a relação peso/altura), 

fornece uma série de dados que poderão servir de subsídios para formulação 

de políticas públicas. 

Existe consenso de que avaliação de escolares deva estar 

inserida no contexto de um sistema de vigilância nutricional 

(MONTEIRO, 1988, 1989; BARROS FILHO et ai, 1990; GROSS et ai, 1990). 

No Município de Campinas, foi feito um levantamento 

antropométrico com 1.942 escolares da 1 a série do primeiro grau, quanto a 

peso, altura, altura sentada, perímetros craneano e braquial, pregas cutânea 

tricipital e sub-escapular. Foram encontradas diferenças de 3.6 em e 5.3 em 

nas médias de alturas, respectivamente, entre os níveis sócio-econ_ômicos 

alto e muito baix: (BARROS & BARROS FILHO, 1989). Houve variação 

significativa desse. índices antropométricos em função do nível sócio-
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econômico (baseado no tipo de escola particular ou pública e pelas 

características da área onde se localizava a escola) (BARROS FILHO & 

BARROS, 1990). O risco do escolar vir a ser "stunted", de baixo peso ou 

"wasted" está associado com o nível sócio-econômico (BARROS FILHO et 

ai, 1990). 

Neste estudo de Osasco houve diferenças estatisticamente 

importantes, entre os escolares com e sem retardo do crescimento, no 

conjunto dos indicadores antropométricos utilizados. Os dados foram 

apresentados sem diferenciação por sexo. Como tem sido documentado, 

crianças pré-puberes não apresentam diferenças notáveis de peso e altura 

entre os sexos por faixa etária (HABICHT et ai, 1974; EVELETH & 

TANNER, 1976; ANJOS, 1989). 

O índice peso para altura é particularmente importante para 

descrever o estado nutricional atual; pode ser considerado fundamental em 

estudos de "screening", para quantificar a desnutrição (WHO WORKING 

GROUP, 1986). Entretanto, uma séria crítica que se faz à utilização' desse 

rndice é que o mesmo não discrimina a qualidade do estoque de massa 

corporal predominante. Portanto, outros indicadores têm sido estudados. 

Em sua revisão bibliográfica sobre definição e conceitos de 

crescimento e desenvolvimento, MARTELL e colaboradores ( 1981) 

relacionam uma série de autores que estudaram curvas de parâmetros de 

crescimento somático para peso, altura, perímetro craneano, prega cutânea, 

entre outros, destacando que: crescimento é um fenômeno contínuo que 

não se produz em velocidade constante; criança cresce rapidamente até os 
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3 anos de vida e segue com maior lentidão até a puberdade, onde ocorre 

nova aceleração; tecidos e órgãos não crescem à mesma velocidade e 

porisso, deve-se conhecer a evolução de mais de um dado antropométrico. 

TROWBRIDGE e colaboradores(1987), por exemplo, estudaram 

139 pré-escolares do Peru e obtiveram baixos valores de prega adiposa e 

valores da área muscular do braço semelhantes ao do padrão NCHS. 

Investigando a composição corporal usando isótopo estável H20 18 

encontraram valores de água corporal total maior do que os valores de 

referência. Concluiram que os altos valores de peso/altura dessas crianças 

não significam obesidade, mas estão associadas com baixa gordura corporal 

e grande hidratação da massa magra; os limites de peso/altura para 

definição de emaciação ou "wasting" e de obesidade podem diferir 

conforme a população. 

ANSELMO & BURINI (1991) afirmam que as medidas 

antropométricas que avaliam os estoques de gordura e massa muscular do 

corpo, respectivamente, prega cutânea tricipital e circunferência braquial,. 

embora pouco eficientes para avaliar o grau de desnutrição, são muito 

eficientes para detecção dos riscos a que pessoas ou populações estejam 

submetidas. A idéia de maior ou menor risco varia conforme o grau de 

depleção dos estoques, sendo que a comparação com indivíduos saudáveis 

tem por finalidade estimar a alteração do estoque medido. Quando existem 

processos severos ou prolongados de déficit energético, ocorrendo durante 

a infância, eles afetam permanentemente o crescimento e a composição 

corporal. 
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A conversão da prega cutânea tricipital e circunferência 

braquial em áreas adiposa e muscular diz respeito a uma melhor avaliação 

das reservas energéticas e de massa protéica (FRISANCHO, 1981). 

O presente estudo utilizou as medidas de áreas muscular e 

adiposa e apresentou a distribuição percentilar dos indicadores 

antropométricos que. medem o estado nutricional atual. 

Houve uma diferença significativa na composição corporal, no 

que se refere a massa protéica e reserva energética, entre os escolares com 

retardo do crescimento, indicando a exposição dessas crianças a uma 

condição nutricional. atual inadequada. Das medidas levantadas, a área 

muscular da seção transversal do braço esquerdo foi a mais afetada nos 

escolares com retardo do crescimento na infância. 

Existem poucos estudos sobre áreas do braço, entre eles, o 

realizado por MONTEIRO e colaboradores (1984), com 1.359 crianças de 2 

a 6 anos de idade de áreas de baixa renda no Estado de São Paulo. Por meio 

de análises de regressão, ao chegar aos 7 anos, aquelas crianças teriam, em 

relação a uma população bem nutrida, pronunciado retardo no crescimento 

(ao redor de 5 em de altura e de 5 kg de peso) e diminuição tanto em tecido 

muscular (2 cm2) quanto em tecido adiposo (4 cm2). É provável que o 

déficit observado na idade escolar, em parte, se constituiu antes dos 2 

anos, época da vida em que ocorre comprometimento de altura e da área 

muscular. 
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5.4 RETARDO DO CRESCIMENTO E APROVEITAMENTO ESCOLAR 

A dinâmica do crescimento e desenvolvimento do cérebro ao 

apresentar mudanças histológicas, estruturais e metabólicas importantes, 

fazem dele um órgão de grande vulnerabilidade principalmente até os 

primeiros 24 meses de vida. O sistema nervoso central durante seu 

desenvolvimento apresenta grande "plasticidade", ou seja, flexibilidade do 

organismo para receber a influência de novas condições ambientais e 

adaptar-se a elas, e uma "canalização", isto é, existe forte tendência do 

organismo em seguir um caminho próprio da espécie, suportando tensões 
• 

muito fortes ou prolongadas antes que sofra um desvio de sua trajetória 

esperada (POLLITT, 1.988). 

Alguns autores (CRAVIOTO, 1983; RICCIUTI, 1983; 

POLLITT, 1988; SIMEON & GRANTHAM-McGREGOR, 1990) discutem os 

mecanismos de ação da desnutrição, na tentativa de explicar seu efeito 

sobre a capacidade intelectual e a aprendizagem, considerando, ao menos, 

duas hipóteses possíveis: aquela em que a desnutrição age de forma direta, 

isto é, provoca alterações funcionais do cérebro e aquela em que atua de 

forma indireta, manifestando-se na interação do organismo com seu 

ambiente. A primeira hipótese considera que a deficiência de nutrientes 

afeta o funcionamento mental, modificando diretamente a estrutura 

bioquímica ou anatômica do sistema nervoso central (SNC). A segunda 

defende o fato de que a desnutrição nas crianças não necessariamente 

precisa produzir lesões estruturais do SNC para afetar a capacidade 

intelectual e. a aprendizagem. Essas hipóteses não são mutuamente 

excludentes (SIMEON & GRANTHAM-McGREGOR, 1990). 
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Ainda com relação à segunda hipótese, são considerados três 

mecanismos indiretos que podem ocorrer: 1) a resposta da criança ao meio 

ambiente é menor quando ela é desnutrida, levando mais tempo para 

aprender, mostrando assim alguma dificuldade no desenvolvimento; 2) a 

exposição à desnutrição em determinada idade, interfere na aprendizagem 

quando esta acomete a criança durante períodos críticos de seu 

desenvolvimento e 3) um dos primeiros efeitos da desnutrição é a reducão 

da resposta ao estímulo e a aparição de diversos graus de apa:;a, 

contribuindo para um padrão cumulativo de menor interrelação do adulto 

com a criança, interferindo em tarefas mais complexas de aprendizagem 

(CRAVIOTO, 1983). 

Têm sido observadas diferenças quantificáveis entre a criança 

desnutrida e a que teve uma nutrição adequada, como por exemplo, quanto 

ao retardo no desenvolvimento da linguagem e rendimento deficiente em 

provas padronizadas que medem a capacidade intelectual (01). Constatou-se 

que crianças sobreviventes de desnutrição grave, nos primeiros a·nos de 

vida, tiveram dificuldade para aprender a ler e escrever (MUSHKIN, 1982). 

Cravioto & DeLicardie, citados por MUSHKIN (1982), mostraram uma 

associação direta entre os déficits de altura e peso de crianças desnutridas e 

o atraso no comportamento psicomotor, adaptativo, de linguagem e social. 

SIMEON & GRANTHAM-McGREGOR (1990), a partir de vasta 

revisão da literatura, concluíram que é bastante provável que a des~utrição 

leve - moderada, ao persistir por longos períodos na infância, conduza a 
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alterações no comportamento, tais como redução na atenção, atividade e 

exploração do ambiente, afetando substancialmente o desenvolvimento. 

A partir destas considerações, procurou-se neste estudo 

determinar a associação entre déficit estatura I e desempenho escolar. 

Um dos principais objetivos do sistema escolar é "possibilitar à 

criança o acesso aos instrumentos essenciais - alfabetização e operações 

numéricas - e aos conhecimentos básicos de aprendizagem, para que possa 

desenvolver-se, melhorar sua qualidade de vida e participar plenamente da 

sociedade" (FIBGE, 1992). Os resultados do processo educacional estão 

divididos em três categorias: cognitivos, afetivos e psicomotores. As 

atitudes cognitivas referem-se à "capacidade de adquirir conhecimento, 

compreender fenômenos e resolver problemas, a criatividade e a arte de 

comunicar-se". As atitudes afetivas referem-se ao "desenvolvimento e 

maturidade de aspectos da personalidade". A aprendizagem psicomotora 

"constitui uma dimensão crucial no desenvolvimento da criança, pois influi 

na fôrça, flexibilidade e outros fatores. Estas categorias se superpõem e 

estão relacionadas entre si" (MUSHKIN, 1982). · 

A aprendizagem é uma atividade de ensaio e erro onde 

participam, entre muitas outras circunstâncias, experiências prévias, 

memória, vontade e propósito, expectativas, curiosidade, iniciativa e 

confiança em si mesmo; portanto, trata-se de uma experiência de 

socialização (GALVAN & RODRIGUEZ,1988). O sistema de ensino é um 

agente de socialização muito forte que pode surtir efeitos poderosos sobre o 

desenvolvimento cognitivo (POLLITT, 1988). O aluno inicia o processo de 
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aprendizagem com sua própria bagagem de capacidade, conhecimentos 

adquiridos, aptidões e energia fisica e emocional para aprender. O aluno é 

produto de experiências prévias em relação ao ensino, seja formal ou não 

(MUSHKIN, 1982). 

Para medir o grau de aprendizagem efetiva dos alunos que é 

considerado o indicador-resumo mais direto da eficiência da escola, o 

Ministério da Educação aplicou nas escolas públicas, no final de 1990, 

vários testes nos estudantes de diferentes regiões brasileiras. Os resultados 

indicam que, em m~dia, os alunos de Primeiro Grau terminam o ano letivo 

dominando menos da metade dos conteúdos mínimos exigidos segundo as 

normas estabelecidas, para a série e disciplinas que estão cursando. 

Constatou ainda que enquanto 30% {em português) e 20% (em matemática) 

dos alunos da 1 a série atingiam o grau de aprendizado satisfatório, somente 

ao redor de 1 % atingiam esse grau na 7a série, mostrando que a 

aprendizagem da criança tem efeito cumulativo, ou seja, "deficiências na 

aprendizagem de conhecimentos básicos adquiridas nas primeiras séries 

dificultam ou impedem a incorporação de novos conhecimentos nas séries 

subsequentes (FIBGE, 1992). 

Existem dois grandes problemas que afetam o ensino 
.. 

fundamental: a evasão escolar e a reprovação. 

O abandono escolar no Brasil foi muito alto na década de 80. 

De cada 1 000 alunos matriculados na 1 a série, somente 45 concluem o 

ensino fundamental, sem repetir, e 175 vão repetir pelo menos uma série. 

A repetência é o principal motivo que leva o aluno a deixar definitivamente a 
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escola. A taxa de repetência "expressa a extensão da parcela de alunos 

matriculados no ensino fundamental que não conseguem satisfazer os 

requerimentos formais de avaliação de aprendizagem para serem promovidos 

à série subsequente" (FIBGE, 1992). 

No Estado de São Paulo, a rede de ensino estadual segue como 

norma a Resolução n°241 da Secretaria da Educação, de 29/11/85, que 

dispõe soqre a sistemática de avaliação no "Ciclo Básico" (CB I e CB 11), 

com promoção automática da primeira para segunda série do primeiro grau 

(Anexo 7). Este procedimento faz com que o aluno permaneça cursando a 

escola, pelo menos por dois anos seguidos, sem ser reprovado; a passagem 

do CB I para CB 11 é automática, e portanto, não há repetentes. Os critérios 

de avaliação passaram a ser qualitativos sobre o desempenho escolar do 

aluno em questões específicas do processo ensino-aprendizagem. 

Entretanto, o· impacto da implantação do "Ciclo Básico", em alguns estados, 

reflete-se agora no deslocamento de maior repetência para a segunda série, 

em algumas áreas do país, como por exemplo, o Sudeste (FIBGE, 1992). 

Foi por essas considerações acima que, no presente trabalho, 

optou-se por uma avaliação geral por parte do respectivo professor sobre o 

aproveitamento escolar da criança e não pelo índice de repetência. Não se 

teve a pretensão de avaliar o rendimento escolar mediante os instrumentos 

psicométricos, mas de. levantar junto aos professores o progresso que esses 

alunos tiveram nos estudos. O relato verbal do professor, embora subjetivo, . 
mostrou ser uma forma válida de levantar o aproveitamento do_ aluno 

durante o ano letivo. Os alunos classificados com "nível de aproveitamento 

ruim", no geral, apresentaram menor repertório sensorial, ou seja, menor 
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atenção às aulas, maior abstração ao seu redor, e foram apontados como 

os alunos mais "atrasados" da classe. 

Em outro estudo realizado pelo autor no município de Barueri 

(SP) com 928 alunos (7 anos de idade) ingressantes no Ciclo Básico do 

ensino estadual, foi encontrada associação significativa entre déficit 

estatura! e rendimento escolar, usando esse mesmo critério de classificação 

(LEI et ai, 1992). 

Neste presente trabalho realizado em Osasco, foi medido o 

risco: o retardo de crescimento na infância também esteve associado ao 

desempenho escolar,. com um risco duas vezes maior de "reprovação". Os 

alunos ingressantes com retardo do crescimento apresentaram maior 

percentual de abandono {1 0%) durante o ano escolar quando comparado 

com o abandono dos controles (4%). 

A pres~nça de desnutrição atual (peso/altura < -1 escore Z) 

não foi fator de confusão, na associação do retardo do crescimento e 

desempenho escolar, o. que demonstra ser um dado importante a ser 

aprofundado em novos estudos. 

A condição de classe social e outras variáveis sócio

econômicas, como renda familiar per capita e escolaridade do chefe, 

também foram controladas como fatores de confusão na associação entre 

retardo do crescimento e risco de "reprovação", fazendo diminuir a 

magnitude do risco mas que continuou ao redor de 2. 
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Estes resultados demonstram que o meio sócio-cultural exerce 

influência sobre o desenvolvimento da criança. Estudos destacam a 

importância da famnia e de sua condição econômica e social como fator 

determinante na aprendizagem da criança (MUSHKIN, 1982). Duas crianças 

com o mesmo potencial, podem expressar seu desenvolvimento de formas 

diferentes, conforme a estimulação recebida. Esses estímulos são 

direcionados pelos valores sociais, culturais e históricos do grupo social a 

que pertencem (MOYSÉS, 1985). 

COLLARES & MOYSÉS (1985) criticam o processo de 

"medicalização do fracasso escolar", _que busca causas e soluções médicas 

para problemas de origem eminentemente social, diferenciado segundo o 

estrato social em que o escolar se insere. PATTO (1984) é um dos 

pesquisadores brasileiros que aborda a polêmica em torno da relação 

pobreza-desenvolvimento. cognitivo. Para a criança pobre, o fracasso 

escolar é sinônimo de deficiência intelectual. 

Existe documentação científica mostrando que toda criança 

desnutrida tende a diminuir significativamente seu gasto energético, em 

particular sua atividade motora (POLLITT, 1988). Com o propósito de 

manter seu equilíbrio energético, a criança tende a minimizar as transações 

com o ambiente que requer maior demanda de energia do que o organismo 

possa despender. É provável que este mecanismo homeostático represente 

uma forma alternativa da maneira como a desnutrição afeta o 

funcionamento cognitivo, que depende em alto grau dos estímulos que 

provém do ambiente e dessa interação . 
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POLLITT ( 1988) comenta que uma criança com história de 

desnutrição que tenha vivido sem ter satisfeito inteiramente suas 

necessidades fisiológicas e sócio-emocionais básicas, tem maior 

probabilidade de ter baixo rendimento ou de experimentar fracasso escolar 

do que uma outra do mesmo nível sócio-econômico. 

A desnutrição e indiretamente o próprio aluno são apontados 

como responsáveis pelo seu fracasso, como se não existissem diferenças 

materiais e humanas entre as várias escolas de periferia ou particulares, 

isentando a instituição escolar e o sistema social (MOYSÉS & LIMA, 1983). 

Na verdade este estudo reforça a hipótese de que a 

desnutrição, ainda . que ocorra durante o chamado período crítico do 

crescimento, não é condição suficiente para determinar um baixo 

rendimento ou diretamente o fracasso na escola. 

Pa·ra buscar respostas aos altos índices de evasão escolar e de 

"repetência" associados ao retardo do crescimento aqui encontrados é 

necessário questionar, além das consequências biológicas, o contexto psico

social, econômico e ambiental da criança e de sua família, bem como a 

provável inadequaçãao curricular e metodológica do sistema formal de 

ensino básico. 
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S. CONCLUSÕES 

Alunos ingressantes na rede de ensino do Município de Osasco, 

-:nenores de 8 anos de idade, estudando em uma mesma área geográfica, 

apresentaram retardo de crescimento com maior frequência quando, na 

idade pré-escolar, tiveram sua condição social caracterizada pela inserção da 

família no. estrato de classe social de subproletariado e permeada por renda 

familiar per capita inferior a 0.5 salário mínimo, chefe da família e mãe 

analfabetos, vivendo sob precárias condições habitacionais. 

A caracterização da situação nutricional atual de escolares 

ingressantes com e sem retardo do crescimento, medida através da relação 

peso/altura e das áreas muscular e adiposa do braço, mostrou diferenças 

entre os grupos, indicando a tendência de que crianças com déficit 

estatura! permanecem na idade escolar expostas a condição nutricional 

insatisfatória. .. 

A exposição a déficit de crescimento na idade pré-escolar 

determinou um prognóstico de "reprovação" em termos de aproveitamento 

escolar duas vezes maior do que o observado entre alunos sem retardo do 

crescimento. O risco maior de reprovação dos alunos com retardo do 

crescimento manteve-se inalterado com o controle das variáveis que indicam 

a situação nutricional atual dos alunos. O controle de variáveis sócio

econômicas atenuou, porém não eliminou o pior prognóstico escolar dos 

ingressantes com retardo do crescimento. 
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ANEX01 

TRÊS MONTANHAS 
ANHANGUERA 
MUTINGA 

BARONEZA 
HELENA MARIA 
IAPI 
PIRATININGA 

AYROSA 
ROCHDALE 

PRESIDENTE ALTINO 
BONFIM 
CENTRO 
VILA OSASCO 
VILA YARA 

JARDIM DAS FLORES 
CIRINO 
MORRO DO FAROL 
QUITAÚNA 
SETOR MULITAR II 
KM. 18 

SETORES DE OSASCO 

ZONA NORTE 

ZONA SUL 



BELA VISTA 
CIPAVA 
JAGUARIBE 
D'ABRIL 
ADALGISA 

PADROEIRA 
SANTO ANTONIO 
YOLANDA 
ROBERTO 
BANDEIRAS 

VELOSO 
BUSSOCABA CITY 
NOVO OSASCO 
SANTA MARIA 
RAPOSO TAVARES 



ANEXO 2 

Reordenação dos setores conforme a distribuição crescente de renda familiar 
média (Censo-1980), utilizada no sorteio da amostra: 

N~~ de nome do setor números das escolas sorteadas 
ordem 

1 - Helena Maria 62 - 70 - 76 - 80 

2 - Baronesa 59 - 72 

3 - Padroeira 09 - 29 - 40 - 44 

4 - Bandeiras 

5 - Veloso 04 - 05 - 38 

6 - Novo Osasco 08 - 39 

7 - Jd. Roberto 47 

8 - St ·• Antonio 

9 - Tres Montanhas 64 

10 - Anhanguera 66 

11 - Muntinga 51 - 77 

12 - Raposo Tavares 35 

13 - St• Maria 

14 - V.Yolanda 11 

15 - J. Cirino · 

16 - Rochdale 78 

17 - Ayrosa 73 - 89 

18 - IAPI 68 

19 - Piratininga 

20 - D'Abril 03- 19 - 24 - 43 



21 - Adalgisa 

22 - Bussocaba City 28 

23 - Jaguaribe 

24 - Morro do Farol 02 - 25 

25 - Quitaúna 07 - 18 - 97 

26 - Setor Militar II-

27 - Km 18 

28 - Jd. Flores 34 

29 - Cipava 

30 - Bela Vista 

31 - Presidente Altino- ·5o 

32 - Bonfim 

33 - Vila Osasco 30 

34 - Centro 55 - 82 

35 - Vila Yara 27 - 93 



ANEXO 3 

RELAÇÃO DE ESCOLAS SORTEADAS DA 

1 a DELEGACIA DE ENSINO DE OSASCQ (ARs 1,2,3 e 4) 

NOME 

02 - AMÉRICO MARCO ANTONIO - DR.EEPSG. 

03 - ANÉZIO CABRAL-PROF.EEPG 

04 - ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR 

05 - ANTONIO BRÁZ GAMBARINI-DR.EEPG. 

07 - ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO-CEL.EEPG. 

08 - ARMANDO GABAN-PROF.EEPG. 

09 - BENEDITA ALVES TURÍBIO-EEPG. 

11 - CECILIA CORRÊA CASTELANI-PROF 1 .EEPG. 

18 -HELOISA DE ASSUMPÇÃO-PROF•.EEPG. 

19 - IVAN FLEURY MEIRELLES-DR. EEPG. 

24 - JOSÉ GERALDO VIEIRA - EEPG. 

25 - JOSÉ JORGE-PROF.EEPG. 

27 - JOSÉ MARIA RODRIGUES LEITE-PROF.EEPG 

28 - JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA-EEPSG. 

29 - JOSÉ VERISSÍMO DE MATOS-EEPG. 

30 - LAERTE JOSÉ DOS SANTOS-PROF.EEPG. 

34 - LUCY ANNA CARROZZO LATORRE-PROF•.EEPG. 

35 - MANOEL TERTULIANO DE CERQUEIRA-PROF. EEPG. 

38 - OGUIOMAR RUGGERI-PROF. EEPG. 

39 - ORLANDO GERÍBOLA-PROF. EEPG. 

GRUPO 

CASOS 

CASOS 

CASOS 

CONTROLES 

CASOS 

CASOS 

CASOS 

CONTROLES 

CONTROLES 

CONTROLES 

CONTROLES 

CONTROLES 

CONTROLES 

CASOS E CONTROLE 

CONTROLES 

CASOS E CONTROLE 

CONTROLES 

CASOS 

CASOS 

CONTROLES 



40·- OSCAR PENNACINO-EEPG. 

43 - ROSA BONFIGLIOLI-EEPG. 

44 - TARSILA DO AMARAL-EEPG. 

47 - VILA RICA-EEPG. 

ESCOLAS PARTICULARES 

93 - ESCOLA DE lR GRAU EMB. ASSIS CHATEUBRIAND 

97 - INSTITUTO SÃO PIO X 

CASOS E CONTROLE 

CASOS 

CASOS 

CASOS E CONTROLE 

CONTROLES 

CONTROLES 



RELAÇÃO DE ESCOlAS SORTEADAS DA 

2 4 DElEGACIA DE ENSINO DE OSASCO (ARS 5, 6, 7, e 8) 

NOME 

50 - ALICE VELHO TEIXEIRA-EEPSG. PROF. 

51 - ALÍPIO DA SILVA LAVOURA - EEPG.PROF. 

55 - BITTENCORT - EEPG. MARECHAL 

59 - FRANCISCO LISBOA PERALTA - EEPG. 

62 - FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO-EEPG. 

64 - GASTÃO RAMOS - EEPG. PROF. · 

66 - JARDIM SANTA RITA - EEPG. DO. 

68 - JOÃO EUCLYDES PEREIRA - EEPG.PROF. 

70 - JOSUÉ BENEDICTO MENDES-EEPG PROF. 

72 - LUIZ LUSTOSA DA SILVA-EEPG. DR. PROF. 

73 -MARIA AUGUSTA SIQUEIRA-EEPG. PROF•. 

76 - OLINDA MOREIRA LEMES DA CUNHA-EEPG. 

77 - TECLA MERLO - EEPG. IRMÃ 

78 - TEREZINHA MARTINS PEREIRA- EEPG PROF•. 

80 - VICTOR BRECHERET - EEPG ESCULTOR 

ESCOLAS PARTICUlARES 

82 - COLÉGIO PADRE ANCHIETA - UNIDADE I 

89 - COLÉGIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 

GRUPO 

CASOS 

CASOS 

CASOS E CONTROLES 

CASOS 

CASOS 

CONTROLES 

CONTROLES 

CASOS E CONTROLEE 

CASOS E CONTROLES 

CASOS E CONTROLES 

CASOS E CONTROLES 

CASOS E CONTROLE 

CASOS E CONTROLES 

CASOS 

CONTROLES 

CONTROLES 

CASOS E CONTROLES 



ANEXO 4 

NOME DA ESCOLA: 

FORMUU9RIO No. 

NOME DO ALUNO: 

IDENTIFICAÇI10~ \ 1 : 
·4- ··õ· ·ô- T -a- -~- 10 

IDADE: 

NOME DA ENTREVISTADA: --------------------------------------------
Q U E S T I O N A R I O 

!1) ONDE NASCEU? <aluno) 

<01> Muriicipio de Osasco 
<02) Municipio de S~o Paulo 
(03) outra cidade da Grande S.P. <VER RELACRO)l 
<04> outra cidade do Estado de Slo Paulo 
(05) Regi~o Nordeste <Maranhlo, Piaui, Rio Gdel 

do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas,: 
Ser·;;Jipe, Bahia) 

(06) Minas Gerais 
<07) Rio de Janeiro ou Espírito Santo 
<08) Regi!o Norte <Rondonia, Acre, Amazonas,: 

Amapá, Roraima, Pará> 
<09) Regi!o Centro-Oeste <Mate Grosso, Mate: 

Grbsso do Sul, Goiás, Brasilia > 
< 10) R€-·.~:i.~1rJ Su 1 ( F'<H'<:!IH~, ~3ta. Catar· in a, Ri c> l 

Grande do Sul) 
( 11 > outro p a :f.!:; 
<88) nlo sabe/n!c lembra/n~c respondeu 

:2) ERFI ZONA: 

< 1) urbana <cidade) 
( 2) rural < ro.;:a) 
(8) nlo sabe/n!c lembra/nâo respondeu 

!3) ONDE NASCEU R MAE? <do aluno) 

<01) Municipio de Osasco 
(02) Municipio de S!o Paulo 
(03) outra cidad€- da Grande S.P. <VER RELAÇRO>l 
(04) outra cidade do Estado de Slo Paulo 
(05) Regi!o Nordeste <Maranh!o, Piaui, Rio Gdel 

do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas,: 
Ser9ipe, Bahia) 

(06) Minas Gerais 
(07) Rio de Janeiro ou Espírito Santo 
(08) Re9i~o Norte <Rondonia, Acre, Amazonas,: 

Amapá, Roraima, Pará) 
(09) Regi!o Centro-Oeste <Mato Grosso, Mato: 

Grosso do Sul, Goiás, Brasilia) 
(10) Re9ilo Sul <Parana, Sta. Catarina, Riol 

Grande do Su 1) 
( 11 ) outro pais 
<88) n!o sabe/nâc lembra/n~o respondeu 

11 12 

13 

14 15 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 



~---------------------------------------------------------------

\4) 
I' 
I 

l 5) 

ERA ZONA: 

( 1 ) urbana <cidade> 
( 2 ) rural ( roç:a ) 
( 3 ) n~o sab~::/n~o lentbra/n~o respondeu 

ONDE NASCEU o F' AI ? <do aluno) 

(01) Municipio de Osasco 
(02) Municipio de S~o Paulo 
(03) outra cidade da Grande S.P. <VER RELAÇRO>l 
(04) outra cidade do Estado de S~o Paulo 
(05) Regi~o Nordeste (Maranh~o, Piaui, Rio Gde: 

do Norte, Paraiba, Pernaffibuco, Alagoas,: 
Sergipe, Bahia) 

(06) Minas Gerais 
<07) Rio de Janeiro ou ·Espírito Santo 
(08) Regi~o Norte <Rondonia, Acre, Affiazonas,: 

Amapé, Roraima, ParA> 
<09) Regi~o Centro-Oeste <Mato Grosso, Mato: 

Grosso do Sul, Goiés, Brasilia) 
<10) Regi~o Sul CParana, Sta. Catarina, Rio: 

Grande do Su 1) 
< 11 > outro pais 
C88) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

ó) ERA ZONA: 

:7) 

< 1 ) urbana <cidade) 
( 2) rura 1 < roç:a) 
(3) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

ONDE MORAM ? 

< 1) Osasco 
<2> Municipio de S~o Paulo 
< 3 > Carapicuiba 
< 4 > BaruE"r i 
(5) Santana do Parnaiba 
( 6 > Cotia 
<7> outra cidade 

8) HA QUANTO TEMPO MORAM NESSA CIDADE? 

(1) ffienos de 1 ano 
(2) de 1 ano até menos de 5 anos 
(3) de 5 anos até menos de 10 anos 
(4) há 10 anos ou mais 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

2 

16 

17 18 

19 

20 

21 

I I 
I I 

I 
I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I 
I 

I 
I 

I I 
I I 



ONDE MORAVAM QUANDO ••• <o aluno) TINHA 2 ANOSl 
DE IDADE ? 

(01) Municipio de Osasco 
(02> Municipio de S~o Paulo 
(03) outra cidade da Grande S.P. <VER RELAÇAO)l 
(04) outra cidade do Estado de Slo Paulo 
(05) Regilo Nordeste <Maranhlo, Piaui, Rio Gdel 

do Norte, Paraiba, Pern~mbuco, Alagoas,: 
Sergl.pe, Bahia) 

(06) Minas Gerais 
<07) Rio de Janeiro ou Espírito Santo 
(08) Regi~o Norte CRondonia, Acre, Amazonas,: 

Amapé, Roraima, Paré) 
(09) Regi~o Centro-Oeste <Mato Grosso, Mato: 

Grosso do Sul, Goiás, Brasilia) 
(10) Regi~o Sul <Parana, Sta. Catarina, Riol 

C-ir ande do Su 1) 

( 11) outro pais 
(88) nlo sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

110) ERA ZONA: 

( 1 ) urbana C cidade) 
(2) rural <r·oç:a) 
(3) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

l11 >QUANTOS FILHOS A MRE ••• <do aluno) TEVE? 

<nómero de crianç:as que nasceram vivas>: 

112) PERDEU ALGUM FILHO ANTES DOS 5 ANOS DE IDADE ?l 

(O) n~o 

(8) n~o sabe/n~o lembra/nlo respondeu 
C 1) sim---> RESPONDER O QUADRO ABAIXO 

l No. DE FILHOS l l 
I I ------------------------------ -------------'I :QUANTOS FILHOS MORRERAM COM I 

lMENOS DE 1 ANO DE IDADE ? I 
I I 
I I 

I I 
I I 

I I ------------------------------ -------------·I IQUANTOS FILHOS MORRERAM ENTRE l 
11 E 4 ANOS DE IDADE? : 

113) QUAL FOI A ORDEM DE NASCIMENTO DO <aluno>? 

<1> foi o primeiro filho a nascer 
(2.) foi o segundo filho a nascer 
(3) foi o terceiro filho a n~scer 
<4> foi o quarto filho ou mais a nascer 

I I 
I I 

22 23 

24 

25 26 

28 

29 

30 

I I 
I I 

I 
I 

I I 
I I 

I 
I 

I I 
I I 

I 
I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I 
I 

I 
I 

I I 
I I 

I 
I 

I 
I 

I I 
I I 

I 
I 



114) DEPOIS DELE <OU DELA>NASCEU ALGUM OUTRO FILHO? 

( o ) n~o ---·-} F' FH3 S 1-l f~ F'FlRA A QUESTRO No. 16 
( 1 ) sim 

: 1 !:;i ) QUl~ IDADE TINHA o (a lu no) QUANDO o 
IRMROZINHO NASCEU ? 

( 1 ) ITIE'n OS do:- 1 ano do:- i dado:-
( 2 ) entro:- 1 ano e 1. ano E' 11 I!JeSE'S de i dado:-
( 3 ) entre 2 anos e 2 anos e 11 meses de idade 
( 4 ) entro:- 3 anos e 3 anos E' 11 1T1eSE'S do:- i dado:-
( 5 ) entre 4 anos e 4 anos e 11 meSE-S de idade 
( 6 ) tinha 5 anos de i dado:- ou mais 
( '7 ) n~<.1 sa b1::•/n ~~t <J lo;;ombr a/n;'~o r esp on d1~>u 

116) A SRA. LEMBRA COM QUANTOS QUILOS NASCEU •••••• 
< o aluno ) ? 

(1) igual ou inferior a 2500 g 
(2) do:- 2501 a 3000 g 
(3) de 3001 a 3500 g 
(4) do:- 3501 a 4000 g 
(5) supo:-rior a 4000 g 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

117) O <aluno) NASCEU ANTES DO TEMPO? 

(()) n~o 
( 1 ) si"' 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

18) O <aluno) E G~MEO? 

<O) n~o 
( 1) sim 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

,19> QUANTO TEMPO O <aluno) TOMOU LEITE MATERNO? 

meses de idade 

<00) mo:-nos do:- 1 mes do:- idade 
(88) n~o sabe/n~o lembra/nâo respondeu 
(99) n~o amamentou 

31 

32 

33 

34 

35 

36 37 

I I 
I I 



20) DESDE QUE NASCEU ATE HOJE O <aluno) J~ FOI 
INTERNADO ? 

<00) n1:!o 
(88) n1:!o sabe/n1:!o lembra/n1:!o 
(01) sim--> QUANTAS VEZES? 

I MOTIVO DA INTERNAÇAO 

r•::ospond•::ou 
. PREENCHER O 

QUAIIRO ABAIXO 

I QUANTHS tJEZF.:S 
I -------------------------------·-------------I DI ARRE If-1 

DOENÇA RESPIRATORIA 
(pneumonia/bronquite) 

DIARREIA COM DOENÇA 
RESF'IR!-lTOI~IA 

OUTROS MOTIVOS (especificar> 

1 
I 

121> O <aluno) SOFRE <OU J~ SOFREU)DE ALGUMA DESTASI 
DOENÇAS?---> <LER A RELAÇAO DE DOENÇAS) 

I DOENÇAS SIM o (~UE TEVE I NAO NS/NI...I 
----·--------·--- ---·-- -·-----··---·- -·-·--- ------IDO CORAÇRO ( 1 ) I ( o ) ( 8 ) I 

I I 

---------·--·--··--· ----- ·-·--··-----·-- ·--·-·-- ------IDO FIGFIDO ( :l ) I ( o ) ( 8 ) I 
I I 

-·---------·-----·· ·-· -· -· ·-· -· .... - ·- ·--- -·- ·-- ----·- -----·-
IDOS RINS ( 1 ) I ( o ) ( 8 ) 

I ------------·--- -·---- ---------- ----- ------
I BRONQUITE ( 1 ) //1/////// ( o ) I ( 8 ) I 

/11/111111 ----------·----- --·--- ----- ------I PNEUMONIA ( 1 ) 111////1/1 ( o ) I ( 8 ) I 

111111/1/1 -··--·--·--·-----·-·--· -··-·-··-··- ·--·-·-·-.. ·------
I TUBERCULOSE ( 1 ) /II/I///// ( o ) I ( 8 ) 

,////////// ---------------· -·---- ---·-- ------liiiABETES ( 1 ) 1////////// ( o ) ( 8) 
1////////// --------------- ----- ----- ------'OUTRAS DOENÇFlS 1////////// 

( espe•:i f i•:ar ) l/11/111111 
lll/ll/ll/1 

( j_ ) 1////////// ( o ) ( 8 ) ---·-·---------
( j_ ) l//1////111 ( o ) ( 8 ) -------------

·--------------- -·--·--·· -·------·--- ----··- -·-----
I 

'38 39 

40 

41 

42 

43 44 I 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
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(()) n7.4o 
C1) sim---> IDADE QUE TEVE A la. VEZ? 
(8) n!o sabe/n!o lembra/n!o respondeu 

l23) O (aluno) COSTUMA OU COSTUMAVA TER DIARREIA? 

(0) n~o 

< 1 ) ~:;i 11'• --- > COM (~UE FI:;:E(~UfNC I FI ? .................................... .. 
(8) n~o sabe/n!o lembra/n!c respondeu 

l24> DESDE QUE COMEÇARAM AS AULAS. NO INICIO DESTE 
ANO, O <aluno) TEVE QUE FALTAR NR ESCOLA POR 
f-lLGUMA DOENÇA ? 

( o ) n!o f<:lltDU --·-) Pf-IS!3AR F' /FI (~UESTAO No. 26 
.l ( 1 ) f a 1 tou 1 dia 

( 2 ) faltou 2 dias 
( 3 ) f a 1 tou 3 ou 4 dias 
( 4 ) f a 1 tou 1 so:•mana 
( ~3 ) ·f<~ltC:llJ 1na :l ~~ quo:~ :1. ~:;o::•ll'li:ll'li:l at1f:. ~::: semana r;; 
( 6) faltou mais que 2 semanas 

l25) QUAL COU QUAIS) FORAM AS CAUSAS? 
( 1) s6 diarré:i.a 
<2> s6 chiadD no peito 
(3) Dutras doen~as --->QUAIS?------------- ' 

'26) QUEM CUIDOU DO (aluno) ATE 
2 ANOS DE IDADE? <resposta 

< 1) a própr· :i. a 1T1~h:· 

< 2) pai 
(:i) avó, tia 
< 4) vizinha 

QUE COMPLETASSE 
ITI(Iltipla) 

(5) Dutra crian~a <com até 15 anos de idade) 
( 6) empregada 
<7> outro---> QUEM?-----------------------

1 

(8) n~o sabe/niD lembra/nlo respondeu 

127) QUEM CUIDOU ENTRE 2 E 6 ANOS DE IDADE? 
< r•:osp<Jsta m(llt :i.p la ) 

( 1) a prôpr•:i.c:t ITI~~~:? 

< 2) pai 
(3) avó, tia 
( 4) vizinha 
(5) outra crian~a <com até 15 anos de idade) 
< 6) t?mpro?•.:.tada 
(7) outro---> QUEM?----------------------
(8) niD sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

55 

61 

54 

56 

57 
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I I 
I I 

I I 
I I 

58' : 

'59" 
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60' 

62 

63 64 



28> O <aluno> fREQUENTOU ALGUMA CRECHE, PARQUE: 
INFANTIL OU PRE-ESCOLA QUANDO TINHA ENTRE 2 El 
6 ANOS DE IDADE ~ 

(O) n~o 

< 1) sim --->POR QUANTO TEMPO ? ------------
<8> n;o sabe/n;o lembra/n;o respondeu 

:29> O <aluno> J~ rOI MATRICULADO EM ALGUM PROGRAMA 
QUE DISTRIBUA ALIMENTOS ? 

CO> n!o --->PASSAR PARA A QUESTRO No. 33 
< 1 > sim 
(8) nlo sabe/n~o lembra/n!o respondeu-> PASSAR! 

PARA A QUESTRO 33: 

:30> QUE ALIMENTOS PEGAVA' <resposta mctltipla> 

< 1 ) leoi teo eom pó 
(2) arroz, f"eoij~1o, a.;.:ú.:ar, leitE•, fubâ,l 

farinha deo mandioca 
<3> outro---> ESPECIFICAR: ----------------
<8> n~o sabe/n!o lembra/n~o respondeu 

:31) ONDE PEGAVA ESSES ALIMENTOS? 
C resposta 1nt1lt :i.p la ) 

< 1) Posto de Saúde --->QUAL ? -------------
<2> Assist~ncia Social 
<3> outro local---> ESPECIFICAR: ----------
<8> n~o sabe/n!o lembra/n~o respondeu 

:32) QUANTOS ANOS TINHA O (aluno) QUANDO COMEÇOU A 
PEGAR ESSES ALIMENTOS ? 

(1) meonos deo 1 ano de idade 
(2) de 1 a 3 anos de idade 
(3) mais de 3 anos de idadeo 
(8) n;o sabe/nlo lembra/nlo respondeu 

65 

66 

67 

68 

69 
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133) QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA? 

------- pessoas ---> PREENCHER O QUADRO 

IDENTIFICAR O CHEFE COM UM CIRCULO l 

---------------------------------------------

NOME DAS 
PESSOAS 

Gr-\:FlU 
DE 

lF'AREN-: 
n~sco :sExo : 

ICOM 0 1 (1)Ml 
ALUNO (2)FliDADE 

1 

RENDA CEM SM) 
( Sr.l DOS GlUE 
CONTRIBUEM 
NA DESPESA> I 

I I 

I I --------------1 I 1 aluno I I 
I I 

I I 

70 71 

DI (3 I TAÇRO :: 
Duplicar 

as colunas 
dr;:. :1. .:~ 9 

: _2_: 
10 

--------------·. I I 11- 12 13- 14 
I 2 
I 
I 

3 ·--·--·------··-----I 15- 16 17- 18 

4 

1:" 
._1 

------------ ------ ---- ----- --------------6 I. 

7 

8 

9 

1.0 

11: 

12 1 

13 

. I 
I 

I ------------ ------ ----~-----1 I 
I· I I 

:. 
OUTRAS FONTES DE RENDA ? 
(especificar: _______________ ~ 

. . 

-------------~----~----------

63 64 65 66 

:34) A PARTIR rro .. f~UADFW DE CONF'OSIÇAO FAMILIAR 
PREENCHE~ SE A MRE DO ALUNO VIVE ATUALMENTE: 

Cl)'éóziriha (s~m companheiro)---> PASSAR PARA 
QUESTRO 37 

(2~ com um c~mpanheiro 
. . . ' . 
. . . 

67 

-------------------------------------------------- -------------. . . 
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135> QUAL O TEMPO DE UNIAO COM SEU COMPANHEIRO? 

<1) menos de 1 ano 
<2> 1 ano até menos de 3 anos 
<3> 3 anos até menos de 5 anos 
<4> 5 anos até menos de 7 anos 
(5) 7 anos até menos de 10 anos 
(6) 10 anos ou mais 
(8) n~o sabe/nlo lembra/nlo respondeu 

136) O <aluno) E fiLHO DESTA UNIAO? 

(O) n~o 

< 1 > sim 

l37> ATE QUE ANO DA ESCOLA A MAE DO (aluno>ESTUDOU? 

<00) n~o estudou- nlo sabe ler e escrever 
(01) nlo estudou -sabe ler e escrever 
<08) primArio incompleto 
<03) prim~rio completo 
(04) ginésio incompleto 
<05) ginésio completo 
(06) colegial ou curso técnico incompleto 
(07> colegial ou curso técnico completo (oul 

supletivo 2o. grau) 
(08) univ~rsidade incompleta 
(09) universidade completa 
(88) n~o s~be/nlo lembra/nlo respondeu 

138) ATE QUE ANO DA ESCOLA 
ESTUDOU 7 

() CHEFE DFl FAMILIA 

<99) ~~e do .. aluno e o chefe da familia 
<00) n~o estudou- nlo sabe ler e escrever 
(01) n~o estudou- sabe ler e escrever 
C02> primário incompleto 
(03) primário completo 
<04) ginésio incompleto 
(05) ginésio completo 
<06) colegial ou .curso técnico incompleto 
(07) colegial ou curso técnico completo (ou 

supletivo 2o~ grau) 
<08) universidade in~ompleta 
(09) unive~sidade completa 
(88) nlo sabe/nlo lembra/nlo respondeu 

68 

69 

70 71 
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:39) ATUALMENTE O CHEFE DA FAM!LIA EXERCE ALGUMA: 
ATIVIDADE DE TRABALHO ? 

(i) sim, em atividade 
<Z> sim, afastado per dcen~a 
(3) n~c. desempregado--> QUANTO TEMPO? 
<4> n~o. ~posentado ---->QUANTO TEMPO? 
<B> n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

CASO O CHEFE DA FAMILIA ESTEJA DESEMPREGADO 
OU APOSENTADO HA MAIS DE 1 BNO 

PASSAR PARA A QUESTRO No. 67 

:40) NO SEU TRABALHO PRINCIPAL, O CHEFE DA FAMILIA 
r.: 

[ LER AS ALTERNATIVASJ 

~1) funcionário póblicc 
<2) empregado assalarido 
(3) conta própria/autônomo 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

1 41) QUAL E A PROFISSRO DO CHEFE DA fAMILIA ? 

<curso de forma~~c ou treinamento) 

142) QUAL E A OCUPAÇRO DO CHEFE DA FAMILIA NO SEU 
TRABALHO PRINCIPAL ? 

(descrever detalhadamente o tipo de servi~o que 
faz> 

l43) RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA OU DO NEG~CIO~ 
(descrever o ·tipo de estabelecimento ou o que 
produz e o nome do estabelecimento> 

I 
I· 

--------------~---~--------------------------

44) EXISTEM. PESSOAS TRABALHANDO SOB AS SUAS 
ORDENS ? 

< O )' n~o 
(1) SiRI 

C8) n~o ~abe/n~o lembra/n~o respondeu 

:1.0 

74 

75 

76 77 

I I 
I I 



----------------------------------------------------------------
----------------------------~--------------l PERGUNTAR SO PARA CONTA PROPRIA/AUTONOMO,l 

: CASO CONTRARIO, PASSAR PARA· QUESTRO No. 491 

145) TEM EMPREGADOS FIXOS REMUNERADOS? 

C O) n~o 
(1) sim, até 4 empregados 
(2) sim, 5 ou mais empregados 
(8) n~o sabe/n~o lembra/nlo respondeu 

1 
I 

146> TEM ALGUM FAMILIAR TRABALHANDO NESTE NEG~CIO? 

<O) n~o 
C 1) sim, sem remunera~lo 
(2) sim, com remunera~~o 
(8) n~o sabe/n~o lemb~a/n~o respondeu 

47) O LOCAL DE TRABALHO E: 

(1) num estabelecimento 
(2) n~o tem estabelecimento 
< 3 > no domici li() 

(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

48> POSSUI MAQUI~AS E FERRAMENTAS 
NEG~CIO ? 

C O> n~o 

PARA ESSE I 

(1) sim---> QUAIS?------------------------ l 

--------------------------------(8) n~o sabe/n!o lembra/n~o respondeu 

l PERGUNTAR PARA TODOS l 

149> HR QUANTO TEMPO ESTA NESSA OCUPAÇRO? 

(8) n~o sabe/n!o lembra/n~o respondeu 

CLASSE SOCIAL - ATUAL: 

( 1 ) burguesia 
(2) nova pequena burguesia 
(3) pequena burguesia tradicional 
(4) proletariado n~o tipico 
(5) proletariado tipico 
(6) sub-proletariado 

I 

I I 
I I 

I I ---------------------------------------------1 I 

DIGITAÇFIO: 
Duplicar 

as colunas 
de 1 a 9 

l ~._: 
10 

I I 
I I 

11 12 : 

13 

I 
I 

I I 
I 

I I I 

~--------------------------------------------------·-------------' 

:1. :1. 



150) DESDE QUE ·O (aluno> NASCEUY O CHEFE DA FAMILIA: 
riCOU ALGUMA VEZ DESEMPREGADO OU AFASTADO ? 

I 0) nao --->PASSAR PARA A QUESTAO No. 53 
1 ) sim 

151) QUANTO TEMPO FICOU DESEMPREGADO OU AFASTADO? 

152> QUE IDADE TINHA O (aluno) NA EPOCA? 

153) QUANDO O (aluno) NASCEU7 
FAMILIR ? 

QUEM SUSTENTAVA RI 

PARENTESCO: -----------

l54> ESSA PESSOA ERA: 

( 1) funcionério público 
( 2 >· empregado assa lar ia do 
(3) conta própria/autônomo 
( •\ )• afastado por do.;:onç:a 
(5) desempregado 
< 8 Vn~o sab.;:o/n~~ó ll?.'ll1bra/n~o 'respond•::4 u 

54a)PROFISSAO: I -----------------------------------
55.) OCUPACAO: (descrever detalhadamente> 

---~~-~--------------------------------------

56) RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA OU DO NEG~CIO: 

: SE TRABALHAVA NR AGRICULCUTR. : 
PAS~AR PARA A QUESTAO 60 

157) EXISTIAM PESSOAS TRABALHANDO SOB SUAS ORDENS?: 

(O> n:lo 
< 1 > sim 
<8) n~o sabe/n~o lembra/nâo respondeu 

14 

19 

20 21 

I I 
I I 

I I 
I 

I '. 

-------------------------------------------------- -------------



---------------------------------------------------------~------
---------------------------------------------- I I PERGUNTAR SO PARA CONTA PROPRIA/AUTONOMO.: I 

: CASO CONTRARIO, PASSAR PARA A QUESTRO No. 67 :: 
I I ----------------------------------------------1 I 

\58) EMPREGADOS FIXOS REMUNERADOS: 

CO) n1i<J 
(1 >sim, até 4 empregados 
<2> sim7 5 ou mais empregados 
(8) n~o éabe/n~o lembra/n~o respondeu 

59) ESTABELECIMENTO: 

(0) n1io tinh<3 
(1) SÍITI 

(2) no domicilio 
(8) n~o sabe, n~o lembra/n~o respondeu 

--------------------------------------------PEGUNTAR SO PARA QUEM TRABALHASSE NA 
I AGRICULTURA, CASO CONTRARIO, PASSAR PARA A I 

QUESTRO No. 6"7 

\60) TRABALHAVA NAS TERRAS COMO: 

(1) empregado:---> OCUPACRO: ----------------
:---><PASSAR P/A QUESTRO No. 67)1 

(2) meeiro/arrendatério 
< 3) proprü=-tário 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

\61) TIPO DE MAQUINAS OU fERRAMENTAS POSSUIR 
ESSE TRABALHO ? 

\62) EMPREGADOS FIXOS REMUNERADOS ? 

<O) n~o 
(1) sim, até 4 empregados 
<2> simr 5 ou mais empregados 
(8) n~o sabe/n!o lembra/n!o respondeu 

\63) FAMILIARES TRABALHAVAM NAS TERRAS? 

<O) n~o 
< 1) sim 
(8) n~o sabe/n~o lembra/nlo respondeu 

PARAI 

I. 
I 



----------------------------------------------------------------. I 

164) PLANTAVA OU CRIAVA: 

,I 
I 

165) O QUE FAZIA COM ESSA PRODUÇAO? 
(resposta móltipla) 

(1) consumo próprio da familia 
(2) dava parte para o dono da terra 
(3) vendia parte da produ~~o 
<4> vendia toda a produç~o 
(8) n~o sabe/n~o lembra/n~o respondeu 

I 

166) TINHA OUTRA OCUPACAO PARA AJUDAR NO SUSTENTO! 
DA FAMILIA ? 

<O) n~o 
(1) sim---> QUAL?-------------------------

CLASSE SOCIAL - NASCIMENTO: 

< 1 > burguesia 
(2) nova pequena burguesia 
(3) pequena burguesia tradicional 
(4) proletariado nlo tipico 
(5) proletariado tipico 
(6) sub-proletariado 

167) A CASA ONDE VOC~S MORAM E: 

C 1) própria 
< 2) alugada 
< 3 > cedida 
<4> outro---> ESPECIFICAR: 

I 
I 

I 
I I 

I 
I 

168> QUANTOS COMODOS TEM SUA CASA. TIRANDO OI 
BANHEIRO? <No. de cOmedes menos o banheiro) 

69> QUANTOS COMODOS SAO USADOS PARA DORMIR? 

:1.4 

22 

23 

24 25 

26 

I I 
I I 



I ., 

-------------~--------------------------------------------------1 
I 

170) QU8L E O TIPO DE DOMICILIO? I li 

( 1 ) •:asa 
( 2) apartamento 
<3> cortiço (casa de cômodos) 
( 4) barraco 
(5) outro---> ESPECIFICAR: -----------------

171> QUAL O TIPO ~E MATERIAL USADO NA CONSTRUCRO? 
(resposta mó 1 t ip la ) 

( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 

( 5 ) 

tijolo e/ou 
tijolo r:-/ou 
rr.adeira 
zinco 
outro ---- > 

bloco com revestimento 
bloco sem revestimento 

ESPECIFICAR: 

72) A RESIDfNCIA TEM LUZ ELETRICA 7 

< 1 ) própr :ia 
(2) ~ompartilhada 
< 3) n~o t""n' 
(4) outro---> ESPECIFICAR: 

73) A AGUA UTILIZADA NO DOMICILIO E: 

( 1) •=-n•:<-ln<~da ( T'•:O•:h:• públi•:a) 
(2) poço. n~o canalizada 
(3) poço, canalizada 
<4> encanada (rede pública) e poço, nao: 

canalizado 
(5) encanada <rede pública> e poço, canalizado: 
(6) outro---> ESPECIFICAR: 

74) A AGUA UTILIZADA PARA COZINHAR E RETIRADA DEl 
ONDE 7 

( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 

( 5 ) 
( 6 ) 

enc~nada (rede pública) 
po~o, n~o canalizada 
poço, canalizada 
encanada, rede pública 
canalizado 
en~anada. rede pública e poço, canalizado : 
outro --~> ESPECIFICAR: -----------------

27 

28 

29 

30 

31 

I I 
I I 

I I 
I I 



75) O QUE FAZ COM O LIXO? <resposta móltipla) 

(1) coletado, serviço pdblico 
(2) queimado 
(3) enterrado 
(4) céu aberto, joga no terreno 
(5) rio/córrego 
(6) outro---> ESPECIFICAR: 

76) TIPO DE BANHEIRO: 

<1) só da familia dentro da casa 
(2) só da familia fora da casa 
(3) coletivo dentro de casa 
<4> coletivo fora de casa 
(5) outro---> ESPECIFICAR: 

16 

32 

I I 
I I 



-------------·-------------------------------------.-----~-------
1 

1 77) COMO ERA A CASA QUE MORAVAM QUANDO O <aluno)l 
NASCEU E QUANDO TINHA 2 ANOS DE IDADEI 
QUANTO A: 

I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I 

AGUA 

LIXO 

NASCIMENTO 2 ANOS 

1 • .r l?dl:• p(Jbli•:a 11. 
2. PO!P:O n~o canalizado 12. · 
3. po.;:o 1:ana li zado 13. 
4. r~?d•? 
5. re•je 

I? po.;:o n~o canalizadol4. 
e po.;:o canalizado 5. 

6. rio 6. 
1 7. outro->ESPECIFICAR: 7. _______ _ 

1. coletado 1. 
2. queimado 2. 
3. enterrado 3. 
4. terreno baldio 4. 
5 . r i o/ 1:6r r e•3o .5. 
6. outro->ESPECIFICAR: 16 ------ ·--------

I 
I 

------~-I:-r;d;-?ob!Icã--------------:I:--------

I I 
J J 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

2. fossa 12 1 I 
IESGOTOI 3. no solo/rio 13. 11 

4. outro->ESPECIFICAR: _______ I4. ________ 1 I 
I I 

-------------------------- ----------'I ' . ' '' 
I·-~~---·-----------------------------------------· I 

35 

36 

37 

38 

I 
I I 

I 
I 

I I 
I 

I 
I I 

• I 

I I 
I I 
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I I 
I I 

401 
I I 
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I I 
DATA 
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-----------------------------------------·-----------------------
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t-:OME DA ESCOLA: ------- ---·-------··-----· ANEXO 6 

Senhor (a) Profen;or(a), 

.Solicit!lmos sua colaoorclÇâo nc se~1tid:> de a~F.:inlllar com w:1 11 X" a 

E~~P.reciaç5o Eobre o ~itr.ent? esco:.ar_9]-.E!~a:: ::lc !!t?us al t....;os, E!Ca :::-elação 

pro·3ramaçâo m!nima estabelecida p.:sra ;1 1v. sc·.rit:. A·~l~,.d .. ccm:H: z;n .Jt.õ.n'!ç3'o. 

---·-----·---
DC·RI S l..lJC'l.!1 P.~.;'I.Jt'IHJ: I. E 1 

FACULDADE iJE s.r,úoE PÚ..:.J~A - USP 

---------------------·---------.------

.. 
a 

~.t:REClJ~ÇÃ:l PJ':.tiD :Y..El~'l'O E~.COLAA GLOB/i.:. 
---· 

NOME 00 AJ,UNO Nl-~0 cor:SEGUIU ,1,C0:.1Ph';lEOU 

J,CDHPAtlliAR A i PROGE!h"L\Ç~ 
A ACvMP l'"".'HOU ACúl-i?JllliOU 

- KOIU1/G.J-1ENTE A MUITO BD1 J A 

P?.OGIW'lAÇ~ 

(l) 

CCN DlFICU:.. - PR:>GW .. '1AÇÂO PROGP..M!·iP.ÇJib 

DJ\:JE { 2) ( 3) ( ~) -
___ T ___ _ -· 

--------+-· ___ l:~== 
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- que- a propo:'it.o.·- caucacJonal-~o Clc;;~o-:.a,-.-rCQ> """iru.po.e:; ·--;._.o""'O-·~a;aça.Q 

grada.tlva do trabalho escolar e a revlsã.o curricular fundada n~ avançós 
clenti!lcos e no compromisso expUclto com uma. oferta de ensino acessivel ao 
conjunto doa alunos, de forma a tratar adequadamente as necessidades de 
nprendlzagem; 

- que a. avaliação do rendimento escolar é parte integrante da 
proposta educactono.l do Ciclo B6.slco e que portanto devo ser felta. em !unçAo 
dela, deixando de ser um Instrumento de!tlnado li. mera aprovaçâo ou retcnçlo 
do aluno para se constituir em importante recurso de que dispõe a escola, 
poss!bllltnndo a ldentl!lcação dos !atores que facUltam ou d1J'Icultam a 
aprendizagem e a tomada de decisão sobre as estratégias mais adequadas para 
abord6.-los, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá. 
abranger o desempenho do aluno, a atuaç!l.o do pro!e.ssor, o funcionamento da 
escole. e do sistema de ensino, ensejando providências com vistas a: 

I - adequar o processo ensino-aprendizagem ao ritmo do .aluno e ll.s 
suas caracterútlcas socloculturals; 

II - subsidiar a. eventual reorganização das turmas e a constituição 
de ifUpos de apolo suplemcntnr; 

III - orientar a escolha de m6todos e estratégias de ensino; 
IV - subsidiar as decisões da. escola. sobre a organização do seu 

tro.bnlho: 
V - subsidiar decisões a. nlvcl do sistema de ensino. 
Artigo 2.0 - A verificaç!l.o da..rendlmento escolo.r deverá compreender 

a avnl!açll.o do aproveitamento e a _1!-P~r_o.~!;~da~e. 
Parft.grafo ünlco - No caso dos alunos encaminhados para os grupos 

do apolo suplemento.r, o professor Incorporará na aval!aç!l.o o aproveitamento 
e assiduidade nestes grupos. 

. Artigo 3.0 
- A avaUa.ç!o do aproveitamento deverá. ser baseada na 

observaçll.o sistemá.tlca. do desempenho do aluno nas várias atividades registradas, 
em trabalhos realizados, e, nos resUltados de _provas eventualmente apllcada.s. 

Artigo 4.0 - Os da.d~ obt!d~ na aval!aç!l.o do aproveitamento do 
aluno deverão ser registrados numa ficha descritiva de objetivos e contelldos 
dominados em cada. componente curricular, de modo tal que retrate, de maneira 
adequada, o processo de evoluç!l.o do aluno, em relaçll.o à programaçli.O do 
Ciclo Básico. 

t 1.0 - Os registros aáo cumulativos e deverão ser lançados na. !lcha. 
descritiva. de forma continua durante todo o processo, tendo seus momentos de 
slntese ao !lnal de cada semestre; 

1 2.0 - No final de cada semestre, o pro!essor registrará, em lugar 
apropriado da. ficha descritiva, sua apreclaçl\.o a respeito do desempenho global 
do aluno no semestre considerado, devendo enviá-la. à Secretaria da. escola. 

Artigo 5.0 - No final de dois anos, durnçl\.o minlma. do Ciclo Bl.slco, 
o professor regl~trnn\ o parecer conclu:~lvo, do torm11. tal, que tlquem bem 
cnracterlzndas as possibilidades de continuidade de estudos do aluno. 

Artigo 6.0 - No fln&l do Ciclo B6.sico será promovido para a 3.• 
ltlt., série do 1.0 Grau o aluno que Uver freqü~c)~ Igual. o~ superior a 75% sobro 
-,.:: o total de dias letivos deste Ciclo, ·e"ãtlilglr-objetlvos, dominar os conteúdos 

de- Lfllit\ia.- PõrtugÜêsa e- Mã.temitica, em função de critérios estabelecidos pela 
Secretaria da Educacão. 

Parágrafo tlnJ.co - Os alunos de freqüência regular que tenham 
apresentado rendimento aquém dos parâmetros previstos, mas que estejam 
próximos deles, poderão ser promovidos, a. critério da escola., desde que seja 
elaborado um plano de complementação de estudos a ser homologado pela 
Delegacia de E~lno. 

. -r> Artigo -7-y-:::-o.--alUnos com aera.sa.gern ldade-&érte,. que tiverem -
dominado os obJetivos e conte~dos previstos, em menos de doia anos,' poderfl.o;~ 
excepcionalmente, ser promovidos pe.ra a ;}.• ;;~ttc. a critério da escol& ·e com 
aquiescência dos pai!, Independentemente do m1nimo de freqüência. fixado no 
artigo 6.0• 

Artigo 8.0 
- Aos alunos que permanecerem no Ciclo Básico após ... 

dois anos leUvos deveré. ser assegurada a continuidade de estudos, sem repetição 
doe conte\\dos J6. dominados, 

Artigo 9.0 
- A freqüência. em grupos de apolo poderá ser uUl!zada 

para compensação de ausências, correspondendo cada. 04 (quatro> horas/aula 
a. um dia leUvo. · 

Artigo 10 - Os pais e ou responsáveis deverão ser informados sobre 
o desempenho de seu tllho durante o processo, posslbUitando, ao final de cada. 
semestre, a anállse dos dados. 

Artigo 11 - O aluno conclulnte do Ciclo Básico, em caso de 
transferência para outro sistema. de ensino, terá direito ê. matricula. na 3.• série 
do 1.0 Grau. 

Artigo 12 - Em caso de transferência do aluno matricUlado no Ciclo 
Básico a escola expedirá lnforma.ções .sobre ano de matricula, freqüência e 
rendimento do aluno, ofer..:cendo elementos para a escola receptora. decidir a 
respeito de sua. matricula. no seu sistema. 

§ 1.0 
- As InformaçOes J'omeclde.s pela. escola aão as constantes 

do Hl.stórlco Escolar e da cópia da ficha descriUva do aluno, onde os itens 
prejudicados serão devidamente Inutilizados, mediante rubrica do professor. 

§ 2.0 
- No que se refere ao Histórico Escolar, observar o que se 

segue: 
- na. coluna. 1.• série, escrever: Decreto :ll.833 de 28-12-83; 
- na. coluna. 2.• série, escrever: Resoluçli.O SE n.o 241/85 de 29·11-85. 
Artigo 13- Será garanUda a. matricula. no Ciclo Báaico ao aluno 

· oriundo da 1.• ou 2.• série do 1.0 Grau ou de outros sistemas de ensino. 
Parâgrafo único - O aluno será colocado no agrupamento que 

melhor se ajuste ao estágio do processo de escolarização. 
Artigo 14 - Em cada Escola. da Rede Estadual que mantenha. o 

ensino de 1.0 Grau será constituído o Conselho de Ciclo Bã.slco. 
t 1.0 

- Integra.rii.o este Conselho o Diretor da. Escola e demais 
Especialistas da Educação, os Professores do Ciclo Básico e Professores do Grupo 
de Apolo Suplementar. 1 

§ 2.0 - Os professores das 3.&s séries da escola. deverão participar 
da reunl.li.o ordlná.ria. do 4.• semestre do Conselho do Ciclo Básico. 

Artlgo'l5 - Caberá ao Conselho de Ciclo Bã.slco, baseado em dire-
trizes traçadas pela. Secretaria da. Educação, tratar de questões relatlvaa a: 

I - curriculo e metodologia. adequada; 
li - agrupamento e remanejamento de alunos; 
In - formação de grupos de apolo suplementar; 
IV - promoção ou permanência de aluno no Ciclo Bl.slco; 
v- transferência. de alunos: 
VI - outras providências visando à aceleração do ritmo de apren

dh;a_gem do aluno. 
Artigo 16 -O Conselho de :Ciclo Báa!co reunir-se-! ordinariamente 

no tlm de cada semestre e sempre que necessário por solicitação de 50% dos 
. seus mem~ros ou a critério do Diretor da Escola. 

Artigo 17 - Não se aplicam ao Ciclo Básico os Itens do Regimento 
Comum das ·Escolas de 1.0 Grau e de 1.o e 2.0 Graus relativos ê. ver111cação do 
rendimento escol.ar e Conselhos de Série e Classe. , 

Artigo 16 - Ficam revogados os artigos 12, 13, 14 e 15 da Resolução 
SE n.0 13/84. 



....:quc_a_ próp;õ5m~ei:liiêãclonal do ClêtoBé.slc:OsüPõe&re<>rse.niZaçãõ~ 
gradativa do trabalho escolar e a revisão curricular fundada. nos avançOs 
clenU!lcos e no compromisso expUclto com uma oferta de ensino acess[vel ao 
conJunto doa alunos, de forma a tratar adequadamente as necessidades de 
nprendlugem; 

- que a avaliação do rendimento escolar é parte integrante da 
proposta educacional do Ciclo Bó.slco e quo portanto devo ser !elta em !unç!Lo 
dela, deixando de ser um Instrumento deatlno.do i\ mera aprovaçA.o ou retençA.o 
do aluno para se constituir em Importante recurso de que dispõe a escola, 
posslbU!tnndo a [dentUicação dos !atores que facUltam ou dUicultam a 
1\prendizagem e a tomada de decisão sobre as estratégias mais adequadas para 
abord6.-los, 

Resolve: 

Artigo 1.0
- A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá 

abranger o desempenho do aluno, a o.tuaç!io do professor, o funcionamento da 
escola. e do sistema de ensino, ensejando providências com vistas a: 

I- adequar o processo ensino-aprendizagem ao ritmo do .aluno e b.s 
suas caracterlat1c:ns sociocultura.J.s; 

II - subsidiar a eventual reorganização das turmas e a constltulçllo 
de itfUpos de apolo suplementnr; 

In - orlentnr a. escolha de m6todos e estratégias de ensino; 
IV - subsidiar as decisões da escola sobre a. organização do seu 

tro.bnlho: 
v - subsidiar decisões a nivcl do sistema. do ensino. 
Artigo 2.0 - A vcri!lcaçtl.o dll..rendlmcnto escolar deverá compreender 

a 1\VI\llaç!l.o do aproveitamento e a _1!-P!l~.a_são da3~~a~e. 
Pan\grafo \1nlco - No caso dos alunos encaminhados para os grupos 

do apolo suplemento.r, o professor Incorporará na avaliação o aproveitamento 
e assiduidade nestes grupos. 

. Artigo 3.0 - A avaliação do aproveitamento deverá ser baseada na 
observação sistemática. do desempenho do aluno nas várias atividades registradas, 
em traba.lhos reallzados, e, nos resultados de _provas eventualmente aplicadas. 

Artigo 4.0 - Os dados obtidos na avaliação do aproveitamento do 
aluno deverão ser registrados numa !lcha. descritiva de objetivos e contelldos 
dominados em cada. componente curricular, de modo tal que retrate, de maneira 
a.dequada, o processo de evolução do aluno, em relação à programação do 
Ciclo Básico. 

§ 1.0 - Os registros &áo cumulativos e deverão ser lançados na !1ch& 
descritiva. de forma. continua durante todo o processo, tendo seus momentos de 
sintese ao !inal de cada semestre; 

§ 2.0 - No final de cada semestre, o professor registrará, em lugar 
apropriado da· !ich& descritiva, sua apreclaçl\.o a respeito do desempenho global 
do aluno no semestre considerado, devendo envlê.-la à Secretaria da. escola.. 

Artigo 5.0 - No final de dois anos, duração minlma. do Ciclo Básico, 
o professor regl~tmn\ o parecer conclu~lvo, do !ormll tal, que !lquem bem 
cnracterlzndas as posslbUldades de continuidade de estudos do aluno. 

Artigo 6.0 - No !lnal do Ciclo Bl\.sico será promovido para a 3.• 
~ série do 1.0 Grau o aluno que tiver !reqU~cJ~. Igual, O!l superior a '15% sobro 
-,= o total de dlas letivos deste Ciclo, ·e~lr-objetivos, dominar os conteúdos 

de- Ltn-gua.- PõrtugÜesa· e-Mátefué.tiêã, em !unção de critérios estabelecidos pela 
Secretaria da Educacáo. 

Parágrafo. 1lnlco - Os alunos de !reqUêncla. regular que tenham 
apresentado rendimento aquém dos parâmetros previstos, mas que estejam 
próximos deles, poderão ser promovidos, a. critério da escola, desde que seja 
elaborado um plano de complementação de estudos a. ser homologado pela 
Delegacia de Ensino. 

- --·-----·-~......._.....,.- ____ .....,. ___ .......,.__~--~---~-~~ ................ -~-
. -~'>ArUgo 7.0

- Oa alunos com defasagem ldade-liérle, que tiverem 
dominado os obJeUvos e contelldos prevlatos, em menos de doia anos, poderàO, 
excepcionalmente, ser promovidos para a 3.a !ié{j~ a critério da escola e com 
aquiescência dos pais, Independentemente do minlmo de freqüência !lxado no 
artigo 6.0• ' 

ArUgo 8.0 
- Aos alunos que permanecerem no Clclo Básico após 

dois anos leUvos deverá ser assegurada a continuidade de estudos, sem repetição 
dos conte\ldos J6. dominados, 

Artigo 9.0 
- A !reqUêncla. em grupos de apolo poderá aer uUllz.ada 

para compensação de ausências, correspondendo cada. 04 (quatro) horas/aula 
a um dia leUvo. 

Artigo 1Q - Os pais e ou responsáveis deverão ser informados sobre 
o desempenho de seu fllho durante o processo, po.sslbllltando, ao final de cada 
semestre, a análise dos dados. 

Artigo 11 - O aluno concluinte do Ciclo Básico, em caso de 
transferência para outro sistema. de ensino, teri direito ê. matricula na 3.a série 
do 1.0 Grau. 

Artigo 12 - Em caso de transferência do aluno matriculado no Ciclo 
Básico a escola expedirá informações sobre ano de matricula, freqUI!ncla e 
rendimento do aluno, orer ... cendo elementos para a escola receptora decidir a 
respeito de sua matricula no seu sl.stema. 

A 1.0 - As in!ormaçOes !ornecldas pela. escola aâo as constantes 
do Histórico Escolar e da cópla. da !lcha. descriUva do aluno, onde os Itens 
prejudicados serão devidamente lnutlllzados, mediante rubrica do professor. 

§ 2.0 
- No que se refere ao HLstórico Escolar, observar o que se 

segue: 
- na coluna. 1.• série, escrever: Decreto :tl.833 de 28-12-83; 
- na coluna 2.• série, escrever: Resolução SE n.o 241/85 de 29-11-85. 
Artigo 13 - Será garantida a. matricula. no Ciclo Bê.slco ao aluno 

· oriundo da 1.a ou 2.a série do 1.0 Grau ou de outros sistemas de ensino. 
Parâgra.!o único - O aluno será colocado no agrupamento que 

melhor se ajuste ao estâglo do processo de escolartzaç!l.o. 
Artigo 14 - Em cada Escola da Rede Estadual que mantenha o 

ensino de 1.0 Grau serà constltuldo o Conselho de Ciclo Básico. 
§ 1.0 - Integrarão este Conselho o Diretor da Escola. e demala 

Especialistas da Educação, os Professores do Ciclo Bé.slco e Professores do Grupo 
de Apolo Suplementar. 

1 2.0 
- Os professores das 3.&s séries da escola deverão participar 

da. reun!Ao ordinária do 4.a semestre do Conselho do Ciclo Básico. 
Artigo '15 - Caberá ao Conselho de Ciclo Básico, baseado em dire-

trizes traçadas pela Secretaria da EducaçãO, tratar de questões relativas a: 
I - currlculo e metodologia adequada; 
II - agrupamento e remanejamento de alunos; 
m- formação de grupos de apoio suplementar; 
IV - promoção ou permanência de aluno no Ciclo Bé.slco; 
v - transferência de alunos; 
VI - outras providências visando à aceleração do ritmo de apren

dl~_gem do aluno. 
Artigo 16 - O Conselho de :Ciclo Básico reunir-se-á ordinariamente 

no !iril de cada .semestre e sempre que necessê.rlo por so11c1taçâo de 50% dos 
. seus mem~ros ou a critério do Diretor da Escola. 

Artigo 1'1 -Não se apUcam ao Ciclo Básico os Itens do Regimento 
Comum das Escolas de 1.0 Grau e de to e 2.0 Graus relativos à. verificação do 
rendimento escol~r e Conselhos de Série e Classe. ~ 

Artigo 18 - Ficam revogados os artigos 12, 13, 14 e 15 da Resolução 
SE n.0 13/84. 



- . - ~ .. ..-. ... --vs---~-tíinliiiiOS aerâo- resolvt(ioi-~la autortdad.e 
--c;;m,petente. · ' , 

Artlg~ 20 - Esta resolução entrará em vigor na data de &ua publlcaç§.o. 

NOTA: Eneontrano·•• n~•t• volume: 
D«r. n.• Z1.8U/83 ~ piJr, 17: 
RH. SE n.• U/U l p4a. Zl: 
llH. SE n.• 2U/85 l p4Jr. 26: 
Par. CEE n.• 1.788/llli À p4Jr, '17. 

ANEXO DA RESOLUÇAO SE N.• ............... _/Sá 

MODELO DE FICHA DESCRITIVA DO RENDIMENTO 
DO ALUNO DO CICLO DABICO 

Secretaria de EducatA.o do Estado de São Paulo 
Coordenadoria de Enslno ....................................................... -........ . 
Dlvlsl\.o Regional de Ensino ·-----..................................... ----···· 
Delegacia de Enslno de -----------·· .. ···-··---·-·--·-·--" 

FICUA DESCRITIVA DO RENDIMENTO DO ALUNO 

CICLO DASICO 

t.• PARTE 
Escola Estadunl.... ........... .. . .. . ............ . ...................... .................................................................................... .... 
Nome do Aluno............................................... . ......................................................................................... - ............... . 
Dntn. e Local de Nn!iclmcnto .............................................................................................................................. .. 
Ano de Mntrlcula no Ciclo Dl\slco ...................................................................................................... _ .. __ _ 
Ano de Conclusft.o do Ciclo BMico ........................... _ ... _ .... _ .................. _ ............. - .......... - ........... --
FreqUentou o Grupo de Apolo Suplementar? ................................. ____ ....................... _____ _ 

De ................. a .............. De ............... n ........ _... .Dil .................. n .................. Dc ................. n_ ............. .. 

Freqtl~nela I 
1 o 

Semestre I 2.· I 3.· I 4. I Semest.n! SemesÍn, Sem~t.n! Semestre Semestre 

D!as LeUvos I I I I I 1---
Fnlta.s 

Dlns LeUvos 
no GAS 

-~-- 8~1DC3tres ·l AprerlaçAo 11obro 0 j 

:.. Rendimento do Aluno .' 

l.o 
~· .. ....~ 

Semestre 

........ · 2,0 ... 
Semestre 

3.• -I 
Semestre 

4.• 
Semestre 

----

l'nrcrcr FinAl,. ( Poss_LIJIUdades de 
·continuidade de estudos do aluno) · 

CONCLUSAO: Port.unto, o aluno 
deve: 

) ser promovido para a 3.• aérle 
do 1.o Grau 

) permanecer no Ciclo Bé.slco 

-.t'ara-o-altino··que-permanece no Ciclo Dd:llco, após :1 ano.s: 

. .. 
I Semestre 

... 
I Semestre 

PARECER FINAL SOBRE A POSSmiLIDADE DE CONTINUIDADE 
DE ~S DO ALUNO 

CONCLUSAO: Portanto, o aluno deve: 

( ) ser promovido para a. 3.• aér1e do 1.0 Orau 
( ) permanecer no Ciclo Básico 

PROFESSOR (ES) I Período I Material Didático 
I UtiUzado I 
I 

I 

I 

i 
I 

i I .. 
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