
1 

2 

7 

8 

10 

23 

25 

27 

31 

33 

33 

35 

36 

37 

40 

48 

49 

55 

56 

56 

58 

59 

64 

I,, 
/ '. .~ 

Linha 

Última 

33 

3 

17 

13 

7 

25 

18 

3 

23 

25 

17 

6 

8 

Última 

~.10, 

ERRATA 

Onde se lê : Leia-se : 

JELLIFFE et JELLIFFE JELLIFFE e JELLIFFE 

Técnica preliminar; Técnica preliminar! 

desnutridos de pregressos desnutridos pregressos 

no estudo de crianças no estudo de 766 crianças 
de 766 crianças 

E portanto, É, portanto, 

SEOANE e IATHAM ( 130) SEOANE e IATHAM ( 139) 

celogel (27) celogel (59) 

estrados salariais estratos salariais 

101,ol%! 4,14% 101,09%! 4,14% 

varia de 23,6% varia de 23,7% 

quadro mixto quadro misto 

54,1% dos irmãos 55,3% dos irmãos 

prevalência: 80,7Í prevalência: 81,1% 

18,7% são 0,7 são 

54,5% eram eutrÓficos 54,0% eram eutrÓficos 

Está faltando: 1,5 t- 2,5 r ._,2,5: do/o=9,7; Ed%-4,3 * 

T.21 CLASSIFICA~( DE GOMES CIASSIFICAÇí\0 DE GOMEZ 

REFER~CIA T.22, col.2 CRIANÇAS - INDICES 

T.22, col.4 43,6 

T.27, col.l ~I, 

T.29, col.4 84,4% 

T.38, co1.3 22,3% 

DII 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAOD:: PúBLICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

SP • 8 

43,2 

d.l, 

84,8% 

21,3% 

d.2. 



Página 

70 

76 

81 

84 

84 

88-89 

90 

90 

92 

97 

99 

105 

107 

109 

109 

111 

lJ2 

114 

Linha Onde se ~ê Leia-se 

T.39, co~.6 216 218 

2 as forças iniciais as formas iniciais 

22 (0,0013%) (o, 13%) 

Última. estrados inferiores estratos inferiores 

22 27,9% para 11,3% 27,~ para 10,6% 

15 potencialmente séricas 
, . 

potencialmente ser1a.s 

7 dd ~~LLIFFE de JOLLIFFE 

16 assinala Water1ow e cols. assinalam Water1ow e co1s. 

Última e 
la. 

17 

3 

32 

33 

32 

33 

13 

3 

29 

2 

30 

20 

23 

4 

41 

re
regiÕ(.s 

MACIAS E KANWATI 

96,4% 

RUTISAUSER 

biotipoloticamente 

.,. regiÕes 

MACIAS E KANAWATI 

96,41% 

RUTISHAUSER 

biotipologicamente 

média de estaturas supe- média de estaturas superiora 
rio:;,·es 

, 13Í, em crianças (13%, em crianças 

se encontravam a se encontrava a 

pregressa atual 
.. 
pregressa e atual 

o, 013% 0,13% 

recursos auxiliar recurso auxiliar 

32,7% 32,3% 

que representa que representam 

d-ps diversos dos diversos 

estes resultados, não estes resultados na.o 

Improvment of Improvement of 

extr6Una1y poor extremely poor 



MALAQUIAS 
t~} Q_ 

BATISTA FILHO 

P~EVALENC1A E EST~G10S VA VESNUT~IÇXO 

PROTEICO - CAL~RICA EM CRIANÇAS VA 

CIVAVE VE SXO PAULO 

TL~L de Vouto~amento ap~~entada 

4 Faeuldade de Saúde PÜ.bl.iea da 

Un.ive~~.idade de São Paulo. 

S~O PAULO 

- 1976 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚDE PúBI.I~A 
UNIVC:-! :·y:JC.: O~ <;~:.; PA'J:...O 

" p - .:; 



VEV1CATl1R1A 

Aos familiares do autor: 

MALAOUIAS BATISTA e 

SEBASTIANA FERNANDES 

(pais); 

GERMANA VIDAL 

(esposa); 

LUCIANO VIDAL BATISTA e 

LEONARDO VIDAL BATISTA 

(filhos). 



HOMENAGENS 

Ao Professor Nelson Chaves, Diretor do Instituto de Nu
trição da Universidade Federal de Pernambuco, a quem o 
autor deve todas as oportunidades de seu passado profis
sional e a quem ficarã a dever todas as possíveis pers -
pectivas do futuro. 

Ao Professor Josue de Castro, Ex-Diretor da FAO, sob cu
ja inspiração intelectual o autor, ainda estudante de Me 
dicina, foi despertado para os problemas biolÕgicos e s~ 
ciais da alimentação e nutrição, no Brasil e no 
(Homenagem põstuma). 

mundo. 

Ao Professor Alberto Carvalho da Silva, da Fundação Ford 
no Brasil, um mestre e homem pÜblico acima das circuns -
tâncias, e a quem o autor e as instituições de pesquisa 
e ensino da nutrição no Brasil muito devem, em estímulos, 
orientação e apoio material. 

Ao Doutor Ivan Beghin, Consultor da OMS, a quem o autor 
deve as melhores idéias e experi~ncias, no campo da nu
trição em saüde pÜblica. 

Ao Senhor Jose Fernandes de Lima, um homem de campo que 
soube identificar, dentro das limitações de seu mundo r~ 

ral, o ilimitado dos problemas do mundo. (Homenagem põs
tuma). 

Aos que sofrem o estigma social, biolÕgico e moral da 
desnutrição. 



AGRAVE CIMENTOS 

Embora tratando-sej formalmente, de um trabalho 
individual, a elaboração de uma tese representa, quase sem
pre, o produto de um esforço associado de muitas pessoas.Uma 
contribuição coletiva~ portanto. 

No caso part1cular do presente estudo a regra 
geral ~plenamente apltcadaj ati mesmo porque o levantamento 
das condições nutricionais em menores de 5 anos, na Cidade 
de São Paulo, constituiu um projeto mais amplo, multiprofis
sional e inter1nst1tuciona1, envolvendo o Departamento de M! 
dicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, o Institu
to de Pesquisas Econômicas da Un1vers1dade de São Paulo e a 
Fundação Ford do Brasil. Ao autor coube~ na condição de bol 
sista, partic!par do planejamento~ treinamento de 
acompanhamento do trabalho de campo e tratamento 

pessoal, 
descritivo 

e anallt1co dos resultados. Sempre como membro da equipe,não 
como pesquisador ind1v1dua1" 

Torna-se d~fifcn t ptDrtanto, estabelecer uma re
lação nomtna1 de agradecimentosj sem os riscos de omissões 
involuntir1as. Os agradecimentos aqui consignados, sem no
mear t~cntcos ligados genericamente ao conjunto da pesquisa, 
representam o crit~rio de destacar a colaboração de pessoas 
que mais diretamente se associaram para a realização especf
fica deste trabalho. O autor ~ especialmente grato: 

Ao Professor Varo Ribeiro Gandra, Diretor do Departamen
to de Nutrição da Faculdade de Safide Pfiblica da Universi 
dade de Sio Paulo, pela orientação segura e permanente 
disponibilidade, em meio a seu expediente sempre sobre -
carregado por obrigações d1dittcas, administrativas e de 
extensio univers1tãriaj dentro e fora do Pais. 

Ao Professor Magid Iunes, Diretor do Instituto de Medici 
na Preventiva da Escola Paulista de Medicina, pela soli
dariedade, confiança e espírito igua1itãrio. 

Aos Professores Clõvis Takiguti (Faculdade de Medicina 
da Universidade de Sio Paulo), Ne11 Ferreira Novo e Elias 
Rodrigues de Paiva (Escola Paulista de Medicina), pela 
orientação prestada ao trabalho de anãlise estatística. 



Ao Professor Bertoldo Kruze, Presidente do Instituto Na 
cional de Alimentação e Nutrição (INAN) pelo apoio finan 
ceiro prestado ã elaboração desta tese. 

~ Biõloga Christina Leopoldo da Silva, pelo paciente tr~ 
balho de realização de cãlculos estatisticos, como auxi
liar técnico da pesquisa. 

Ao Professor Siang Wung Song, do Instituto de Matemãtica 
da Universidade de São Paulo, pela solicitude e eficiên
cia na elaboração e execução dos programas de processa -
mento de dados, 

~ Senhora Elizabete Marta Gomes, pela realização dos tra 
balhos de datilografia. 

Ao pessoal que executou os serviços grãficos da tese. 



f N V 1 C E 

Pãgina 

I - INTRODUÇJ\0 . . . . . . . . . . . . . . 1 

II - OBJETIVOS o . o . . . . . . . . . 17 

III - MATERIAL E M(TODOS . . . . . . . . . . 18 
A - AMOSTRAGEM . . . . . . . . . 18 
B -- QUESTION~RIO . . . . 20 
C --TRATAMENTO ESTATTSTICO . . . 26 

,'i-
'i 

IV --RESULTADOS o . . . . . . . . . . . 27 
A --.CLASSIFICAÇJ\0 DE GOMEZ . . . . o . . 27 
B -- CLASSIFICAÇJ\0 DE MACIAS . . . . . 29 
C -- CLASSIFICAÇJ\0 DE KANAWATI-McLAREN 31 
D -- FASES DO ESTADO DE NUTRIÇJ\0 . . . . . 33 
E -- ESTADO NUTRICIONAL DOS IRMJ\OS . . . . 35 
F -- ESTUDO COMPARATIVO DAS CLASSIFICAÇOES 36 

G -- ALBUMINA S(RICA E ESTADO DE NUTRIÇJ\0. 40 
"H - TABELAS - DE NQ 4 ~ 37 . . . - 44 

v - COMENT~RIOS . . . . . . . . . . • . . . . 63 
A - PREVAL(NCIA DA D.P.C. . . . . . . 63 
B - AN~LISE DOS Mt:TODOS . . . . . . . 84 

VI - CONCLUSOES . . . . . . . . . . 109 

VIII -- RESUMO o . . . . . 111 

IX - REFER(NCIAS BIBLIOGR~FICAS . • . . o o . . 113 



-1-

1 1 N T R O V U Ç ~ O 

A avaliação do estado nutricional de uma popu
lação constitui, como assinala BEHAR, um procedimento de con 
tínuo interesse, sobretudo com o desenvolvimento, em anos 
recentes, da administração sanitária. Assim, a necessidade 
de planificação adequada, como instrumento de racionalização 
das ações administrativas, exige, cada vez mais, a disponib! 
lidade de informações mais seguras, obtidas através de melh~ 
res métodos de avaliação dos eventos que compõem o setor sau 
de ( 15) . 

Por outro lado, no conjunto dos problemas nutr! 
cionais que afetam vastas áreas geográficas e amplos segmen
tos populacionais das regiões subdesenvolvidas ou em desen -
volvimento, a desnutrição protêico-calõrica (DPC) ocupa, sem 
duvida, uma posição prioritária, sob o ponto de vista da me
dicina social (16). Este conceito leva em conta a definição 
de prioridades, na área social da saúde, envolvendo os se
guintes atributos: magnitude do problema, influência em ter
mos de Õbitos, sequelas, sensibilização do publico e, final
mente, a possibilidade prática de prevenção. Na avaliação de! 
ta possibilidade pode ser incluído ainda um outro requisito, 
o custo econômico das medidas profiláticas. 

Apesar das dificuldades operacionais ã implant! 
çao de programas de elevada eficácia, no campo restrito dos 
serviços de saúde, a desnutrição protêico-calõrica apresenta 
aspectos outros que justificam, efetivamente, sua inclusão 
entre os problemas de relevante interesse, no quadro da adm! 
nistração sanitária. Alguns indicadores podem aferir o efei
to bio-social da desnutrição protêico-calõrica, especialmen
te nos primeiros anos de vida. 

--A desnutrição protêi~o-calõrica é um dos esta
dos patolõgicos de maior prevalência, ocorrendo situações em 
que 50 a 85% das crianças apresentam evidência física de com 
prometimento de seu estado nutricinnal (7, 9, 11, 13, 43, 85, 
108, 153). No Terceiro Mundo como um todo, JELLIFFE et JEL-
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LIFFE estimam que entre l/3 a 2/3 dos 400 milhões de pré-es
colares estão sofrendo de desnutrição (77). r idêntica a es
timativa de BERG (20) o 

-A desnutrição protêico-cal5rica correlaciona-se, 
estreitamente~ com o obituãrio, como fator básico, associado 
ou consequencia1 a outras patologias, como foi documentado 
através da Pesquisa Interamericana de Mortalidade na Infãn -
cia (122). Sob este aspecto e basicamente importante a asso
ciação entre desnutrição e infecção, compondo um complexo de 
ações sinergicas que dominam, em grande escala, o quadro no
sográfico de muitas regiões do mundo (2, 36, 50, 73, 96, 97, 
98, 121, 137, l38)o 

-Por fim deve ser destacada a evidência de que a 
desnutrição protêico-ca15rica, na dependência de sua intens! 
dade, duração e idade do hospedeiro, pode levar a situações 
de atraso irreversível no crescimento físico e desenvolvimen 
to mental (27, 28, 35, 40, 42, 90, 105, 118, 157). Esta veri 
ficação estabelece uma perspectiva social desfavorável: o 
fracasso escolar de grandes contingentes de crianças nas 
áreas subdesenvolvidas alem de refletir provável inadequação 
na metodologia do ensino deve incluir, também, a pr5pria in
feriorização bio16gica condicionada pela deficiência nutri -
cional (18, 20j 119, 128)_ 

Tais considerações justificam o interesse com 
que o setor saude deve visualizar os problemas de alimenta -
ção e nutrição como componente das condições de bem estar f! 
sico, mental e social das populações. Este interesse se tor
na central entre as comunidades que apresentam, em sua cons
tituição, parcelas ponderáveis de grupos humanos expostos ã 
"ecologia do subdesenvolvimento" (77) ou ãs condições que 
compõem o "macro e microambiente da desnutrição" (153). 

A decisão de estudar o problema sugere, no en -
tanto, uma questão conceitual e técnica preliminar; a esco -
lha de indicadores que forneçam as .informações desejadas, em 
relação aos objetivos propostos. Na prática e, particularme~ 
te, para fins do presente trabalho, o que se questiona e a 
seleção de instrumentos que possam aferir a magnitude da de~ 

nutrição protêico-cal5rica em crianças de 6 meses a 5 anos 
de idade, na Cidade de São Paulo. 
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Esta proposição põe em confronto dois tipos de 
abordagens, assim estabelecidas: 

sob o ponto de vista de comunidade interessa medir o pa
pel ~epresentado pela.desnutrição protêico-calõrica, na 
faixa etãria de maior vulnerabilidade aos agravos nutri
cionais. Deseja-se, portanto, uma avaliação epidemiolõg! 
ca do problema, de modo a situar sua importância no qua
dro demogrãfico e sanitãrio; 

dentro de um critério clínico o foco de interesse passa 
a ser a detecção individual de processos ativos ou 
"atuais" de desnutrição, de modo a inferit o diagnõsti
co, estabelecer a tendência prognõstica e avaliar o cur
so da recuperação. A informação, no entanto, também se 
aplica aos estudos populacionais, especialmente para fins 
de planejamento, desde que o nGmero de casos "atuais" i! 
dica a demanda teõrica da cobertura e, em consequência, 
o vulto dos recursos que devem ser mobilizados para a re 
cuperaçao, em programas de saüde coletiva. 

A primeira destas abordagens pode ser satisfato 
riamente alcançada pelo emprego da classificação de GOMEZ,ou 
seja, pela comparação dos valores ponderais encontrados com 
tabelas de referências aceitas como normais para determinada 

~idade e determinado sexo (51). Obtem-se, assim, o nlvel de 
adequação entre o caso examinado e o padrão escolhido, clas
sificando-se os resultados em "normais" ou "eutrõficos" e 
"desnutridos" de I, 11 e 111 graus. Embora basicamente apli
cada aos estudos populacionais, a classificação de GOMEZ apr! 
senta, também, um determinado valor diagnõstico, permitindo 
a triagem preliminar dos casos provãveis de desnutrição vi
gente. De modo genérico, na prevalência da desnutrição, afe
rida pelo critério de GOMEZ, acham-se incluldos os casos 
atuais de crianças desnutridas ao lado dos casos que tiveram, 
no seu passado, algum comprometimento irreversível no seu 
processo de crescimento, por razões nutricionais ou não. Es
te comprometimento reflete-se, como efeito antropométrico,no 
atraso do crescimento estatural, atingindo; assim, a dimen -
são predominante nas medidas corporais (107, 108). [a ~itu! 
ção habitualmente condicionada pelos processos crônicos de 
desnutrição, sobretudo quando atingindo crianças nos 2 pri-
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meiros anos de vida. As respostas adaptativas desenvolvidas 
nos casos crônicos, precoces e intensos, com virtual parali
zação do crescimento, podem, inclusive afetar a estatura de 
maneira marcante, determinando o "nanismo nutricional" des
crito por MONCKBERG (103). r comum, ainda, na classificação 
de GOMEZ a superposição dos dois quadros, somando-se ao atr! 
so crônico de crescimento determinado por situações passadas 
o débito ponderal devido a situação presente. Estas diferen
tes possibilidades e combinações variam de acordo com as ca
racterísticas clinicas e epidemiolÕgicas da desnutrição em 
cada comunidade. Assim, descreve-se uma tendência ao aparec! 
mento das formas "agudas", que teriam no "kwashiorkor" sua 
melhor tradução clínica, nas comunidades rurais ou pré-indu~ 
tria1izadas" Nas aglomerações urbanas, industrializadas, a 
epidemiologia de desnutrição protêico-çalõrica seria polari
zada pelos estãgios crônicos do processo carencial, tendo no 
"marasmo" nutricional o padrão clinico mais encontrado (11, 
30, 153, 155). 

Sob o ponto de vista semiolõgico, especialmente 
em serviços de saúde, o procedimento eletivo para a avalia -
ção do estado nutricional presente parece ser o relacioname~ 
to estatura-peso. Isto não exclui, sobretudo para fins de 
pesquisas operacionais, o recurso de outros métodos diagnõs
ticos~ potencialmente promissores, para o atendimento de ro
tina, como a relação entre o perfmetro braquial e a circunfe 
rência da cabeça (80). 

RUEDA-WILLIAMSON propõe uma solução grãfica (o 
chamado"método auxomêtrico combinado") relacionando estatura, 
peso e idade. Define-se, assim, um extenso conjunto de enqu! 
dramentos do estado de nutrição, centralizado pela condição 
de normalidade e polarizado pelas formas extremas de obesid! 
de-caquexia e gigantismo-nanismo. Os desvios em relação ã 
normalidade somatomêtrica são avaliados em termos de unida -
des auxolÕgicas, contadas a partir de um ponto zero (O) teo
ricamente situado no centro da casela de tiposomia (132). 
Apresenta-se, assim, o seguinte quadro de classificações: n! 
nismo adiposo, obesidade, gigantismo adiposo, nanismo, micr~ 
paquisomia, paquisomia, macropaquisomia, microsomia, tiposo
mia, macrosomia, gigantismo, microleptosomia, leptosomia, ma 
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croleptosomia, nanismo caqu~tico, caquexia, gigantismo ca -
quético. 

Para a rotina dos serviços médicos instalados 
nas regiões de baixo padrão sõcio-econômico, este procedimen 
to nio parece ser suficientemente acessivel. Seu emprego, f! 
ra de alguns serviços de safide da Co15mbia, quase não se di
funditL 

KANAWATI e cols. sugerem um critério em que se 
combinam vãrias medições antropométricas, representadas por 
um peso relativo convencionalmente estabelecido, em função 
de ~eu afastamento percentual de valores padrões {79). Obtem
se, assim, o "1ndex of thriving", composto pela adequação de 
peso, altu~a, circunferência craneana e circunferência bra~ 

quial em relação aos padrões internacionais. Sobre a aplica
bilidade desta classificação pode-se levantar o mesmo tipo 
de objeções referidas anteriormente: a obtenção e processa -
mento das informações tornam-se um tanto problemãticos, a n! 
vel operativo dos serviços de sa~de existentes nas localida
des de baixa condição de desenvolvimento. 

JElllFFE e JElliFFE consideram que a medida de 
clrcunferªncia média do braço pode representar um bom indic! 
dor do estado nutricional, levando-se em conta as pequenas 
alterações apresentadas por este perímetro, entre 1 e 4 anos 
de idade, em crianças normais (75, 76). Vãrios autores têm 
utilizado este ~ecurso como método isolado ou como informa -
ção combinada com outros indicadores para a avaliação does
tado de nutrição (4~ 10, 19!1 23, 32~ 39, 45, 56, 79, 99, 127, 
133, 160}. 

KANAWATI e McLAREN propõem um método aparente -
mente bastante 15gico, como critério de classificação do es
tado nutricional~ a razão perímetro braquial/perímetro cefã-
11co. Fundamenta-se no fato de que a razão entre os dois pe-
rfmetros praticamente se mantem constante, acima do valor 
0,31i em cr]anças normais de 3 meses a 4 anos de vidao Utill 
zado no estudo de 1.276 crianças libanesas de diferentes co~ 
dições de nutriçios o crit~rto se mostrou bastante coerente. 
O uso deste método possibilita a classificação do estado nu 
tricional em 4 categorias: 
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1) normais, com relação acima de 0,31; 

2) desnutrição inicial ou leve, com valores compreendidos 
entre 0,31 e 0,28 inclusive; 

3) --desnutrição moderada, tendo como limites as relações 
situadas entre 0,28 (exclusive) e 0,25 (inclusive); 

4) -desnutrição grave com relação inferior a 0,25. 

Os autores consideram que o fato de utilizar 
equipamento de custo reduzido (fita métrica, apenas), poden
do ser aplicado por pessoal auxiliar sem maiores dificulda -
des e, ainda, permitindo fãcil interpretação, são caracteri! 
ticas que conferem ao método uma perspectiva favorãvel para 
seu emprego, nos serviços de saüde (80). 

Na Espanha SUAREZ e cols. utilizaram o método, 
comparando-o com os resultados obtidos com a classificação 
simplificada adotada na Conferência Internacional de Jamaica 
e com o "index of thriving" (147). 

SEOANE e LATHAM consideram a possibilidade de 
se estabelecer uma diferenciação entre a desnutrição atual, 
aguda, de breve duração, e a desnutrição pregressa, de longa 
duração, havendo ainda a hipõtese de que as duas situações 
possam se combinar. Esta terceira alternativa seria represe~ 
tada pela coexistência de desnutrição crônica, expressa no 
atraso estatura/idade, e desnutrição atual, testemunhada no 
debito peso/estatura (139). 

Utilizando estas formulações teõricas, LEVINSON, 
na !ndia, considerou em principio como desnutrida toda crian 
ça que apresentasse um "d€ficit" peso/idade de 20% ou mais. 
A partir deste critério preliminar caminhava-se para a clas
sificação definitiva da fase que caracteriza o processo. Co~ 
vencionou-se considerar como desnutrição crônica as situa -
ções em que a relação estatura/idade fosse inferior a 95% 
do valor referência, e como desnutrição aguda a hipõtese em 
que a relação peso/estatura se enquadrasse abaixo de 90% do 
valor referência. Ocorrendo as duas situações ao mesmo tempo 
estaria representado o estado de desnutrição crônica e atual 
( 85) o 



7-

SASTRY e cols., no Paquistão, utilizaram também 
o método, obtendo a prevalência de 11,2% de eutrõficos, 16,6% 
de desnutridos de pregressos, 14,4% de portadores de desnu -
trição aguda, atual, e 57,3% com desnutrição atual de longa 
duração (136). 

Na verdade, a combinação dos elementos peso/id! 
de, altura/idade e peso/altura, tomando-se apenas duas alte! 
nativas para cada um destes parâmetros, resulta num conjunto 
de 8 situações teõricas, das quais apenas uma e materialmen
te impossível. Este aspecto serã mais desenvolvido na descri 
ção da metodologia e discussão dos resultados. 

Outros métodos antropometricos incluem o apoio 
laboratorial, como o índice de creatinina estatura (ICE), o 
índice peso/hidroxiprolina e peso/creatinina (145, 155). São 
recursos que, no entanto, não podem ser usados em larga esc! 
la, na avaliação operativa dos serviços de saúde ou das des
crições epidemiolõgicas mais comuns. 

Prevalece, portanto, na prãtica, o relacioname~ 
to estatura/peso como medida bãsica para a avaliação antrop~ 
métrica do estado nutricional, com finalidades clinicas (89, 
107i 108$ 124). O problema que se segue, ao lado das vãrias 
propostas de classificação, e o estabelecimento da linha di! 
criminatõria, a partir da qual se situaria a fase patogênica 
da desnutrição, definindo, antropometricamente, o horizonte 
clinico do processo. 

Utilizando a equaç~o exponencial do crescimento, 
baseada na linha reta definida pel; relação estatura-peso,em 

"""' escala semilogaritmica, SALOMOO elaborou 6 cla.ssificações do 
estado de nutrição, situando entre mais ou menos 10% o canal 
de normalidade. As categorias de estado nutricional resultan 
tes, comparadas com outras variãveis do crescimento físico 
(maturação esquelética) e comportamento bioquimico (excreção 
urinãria de riboflavina, N-urêico total, creatinina e hidro
xiprolina) comprovam a eficãcia do método (135). No entanto 
a equação descrita P = 2,6 e 0 •018A, em que P = peso, "e" = 
base dos logaritmos neperianos e A = altura) sõ se aplica P! 
ra estaturas superiores a 75 em., correspondente, normalmen
te, a crianças com 1 ou mais anos de idade. Seria esta, tam-
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bem~ a restrição a ser feita ao mêtodo gráfico proposto por 
OUGDALE, elaborado para a a~aliação •quantitativa• da desnu
trição protiico-calSrica (41}. Outra possibilidade seria a 
ap l icação da razão peso/altura 2 x 100: em crianças normais 
de 1 a 5 anos esta relação e superior a 0,15 (31). 

O "déf1cit" de 10% na relação peso-altura, para. 
~ssü,alat< as far-mas marginais de desnutrição protêico-calôr.:!. 
ca e, também~ o limite recomendado pela Oficina Panamerica
na de SaÜde {OPAS)j no •Manual de Antropometria Aplicada a 
la Nutr1c1on·~ de RAMOS GALVAN (124)p O grifico construido 
para a~a li açio do estado de nutrição atual em função do peso 
para a estatura utiliza como referência os dados das tabelas 
de Hak'·ward e Yowa compondo um conjunto de 5 classificações 
(sobrepeso~ normalidade, desnutrição do I, 11 e 111 graus). 
A separação entre as diversas categorias obedece aos mesmos 
]\m~tes estabelec~dos por GOMEZ para a relação peso-idade. 

Aplicando este método no estudo de crianças de 
766 crianças de O a 6 anos~ na Colombia 1 MORA PARRA e cols. 
obtiveram resultados completamente divergentes, entre as 
classificações de GOMEZ e de RAMOS GALVANo Assim, pelo crité 
r~o de GOMEZj apenas 1/3 das crianças apresentavam peso nor
mal, enquanto o método de RAMOS GALVAN indicava uma frequên
cia de 731 de casos de norma11dadev Ainda pelo primeiro cri
teric a prevalência de DII situava-se acima de 151, enquanto 
pelo segur.do declinava para menos de 2So No entanto, para 
crianças entre 6 e 12 meses os resultados obtidos com as 
duas classificações eram bem mais aproximados (108). 

Em função destes resultados e sua anãlise~ MO
RA PARRA e cols. consideram elevada a margem de lOS do •déf! 
cit" ~eso-estatura e propaem, a tftulo experimental, que se 
adote a adequação de 95% como limite mfnimo de ajustamento 
normal da relação entre as duas variiveis. Assim, a 
de normalidade estaria acima de 95%; entre 861 e 951 

faixa 
seria 

classificada a desnutrição de I grau; Dll ficaria compreendi 
da ent~e 761 e 85%; abaixo de 761 de adequação seriam class! 
ficados os casos de desnutrição de III grau. A aplicação da 
tabela assim concebida indicou que a nova distribuição dos 
resultados, obtida a partir da mesma amostra, tornava-se in-
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termediãria entre as frequências definidas pelos métodos de 
GOMEZ e RAMOS GALVAN. Como padrão de referência para o cres-
cimento os autores adotaram as tabelas dP peso e altura de 
crianças elaboradas pelo Instituto Nacional de Nutrição da 
Colômbia. 

Mais recentemente, PARRA e cols. publicaram uma 
revisão critica dos métodos antropométricos aplicados ã ava
liação do estado nutricional. Reafirma-se a utilidade prãti
ca de seu modelo de classificação do estado nutricional se
gundo a relação peso-altura e descreve-se um método grãfico 
bastante simplificado em que se torna possivel, simultanea -
mente, avaliar o atraso de estatura em relação i idade e o 
peso em relação ã altura. Em outros termos, o grãfico reune, 
ao mesmo tempo, informações a respeito da gravidade clinica 
do caso e da cronicidade do processo (107). O método repre
senta, praticamente, uma sistematização de principias jã di! 
cutidos em trabalho anterior pelos autores, isto é, a classi 
ficação antes apresentada, a titulo experimental (108). 

Analisando os fatores genéticos e ambientais que 
condicionam o crescimento corporal, MACIAS propõe, com base 
na relação peso-altura, um novo critério de classificação do 
estado nutricional. Fundamenta-se em dois argumentos: a va
riabilidade normal de ajustamento entre as duas medidas (8%) 
e a possibilidade ou não de recuperação total do crescimento 
em estatura, face i intensidade e duração do agravo nutrici~ 
nal. Assi~, uma variação de mais ou menos 10% em relação ao 
peso esperado para a estatura limitaria o canal harmônico ou 
pormal de crescimento; uma situação deficitãria compreendida 
·, 

entre 10% e 20% representaria o canal "delgado"; se a perda 
de peso para a estatura situa-se entre 20% e 30% estabelece
se a condição "muito delgada". Um dãbito ponderal de mais de 
30% para a altura do paciente caracterizaria, de fato, o "de! 
nutrido", jã que estaria refletindo perdas "graves de tecido 
adiposo e, principalmente, massa muscular, ocorrendo, possi
velmente, comprometimento da estatura" {89}. 

Em sua experiência na Nigéria, MORLEY encontrou 
crianças com "kwashtorkor" e que se situavam no perr.entil 97 
para o peso, enquanto outras, recuperando-se satisfatoriame~ 
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te de marasmo nutricional, localizavam-se no percenti1 3. E! 
ta amplitude de variação sugere a necessidade de definir um 
canal pr5prio de crescimento normal para cada criança, com 
base na. relação peso-estatura. Na elaboração de seu modelo 
grãfico, para uso em serviços de saúde, MORLEY adotou o pri~ 
clpio de que, genericamente, o canal de normalidade ponderal 
deve compreender a faixa de variação entre o percentil 3 e 
50 de crianças bem alimentadas e saudãveis. Interessado, so
bretudo, rio ~follow-up" da criança, de modo a assinalar, fa 
cilmente, eventuais falhas no processo evolutivo de cresci -
mento, o ~rãfico proposto pelo autor pode ser basicamente i~ 
terpretado em função de 2 alternativas: normalidade e insufi 
ciência ponderal. t, portanto, um critério bastante simplifi 
cado, especialmente indicado para serviços de saúde probre -
mente equipados, como ocorre na ~frica (109}. 

Através de razões teõricas e estudos prãticos, 
VITERI e cols. estabelecem em 92% de adequação do coeficien
te peso-estatura o limite entre a normalidade e a desnutri -
çio de carãter marginal, desde que descartada a presença de 
desidratação na criança. Um debito de 8% na rel~ção peso-al · 
tura ~ode ser representado: a} pela redução d€ 40% da massa 
adiposa normal; b} pela redução da massa muscular, nos casos 
de lndice creatinina/estatura (ICE} inferior a 85%. Isto PO! 
que crianças centroamericanas normais, com idade de 6 meses 
a 4 anos, apresentam um ICE médio de 96% + ou - 13% (X+ ou 
- 1 DP), o que representa uma variação entre 109% e 83%. Ade 
mais, a criança desnutrida alcança normalidade funcional,nos 
parâmetros que ate então puderam ser medidos quando, em fase 
de recuperação, atinge um ICE de 85%. Tais dados sugerem que 
toda criança com um ICE igual ou acima de 85% pode ser consi 
derada como um caso cuja massa muscular é, provavelmente,nor 
m•l para a estatura, representando 68% do peso total do cor
po. Somando-se a esta· parcela 4% de retenção htdrica (por co! 
ta de qualquer processo de desnutrição, protéica e/ou calõri 
ca}, mais 20% de tecido adiposo, obtem-se o valor 92% (152}. 
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Para fins prãticos, parece haver concordância 
bastante conclusiva de que o horizonte clínico da desnutri
ção protêico-calõrica, assinalando sua fase patogênica clar! 
mente definida, se encontraria num "d~ficit" peso-estatura 
de 8% a 10%. A margem de 5% de defasagem na relação das duas 
variãveis não parece convincente, seja sob o ponto de vista 
estatístico quer sob o ponto de vista metabÕlico. 

O emprego de testes diagnõsticos, clínicos ou 
laboratoriais, muito utilizados em estudos epidemiolÕgicos, 
constitui a base dos métodos de triagem para a identificação 
precoce das doenças. Como refere ARMITAGE, a maior parte de 
tais testes "são instrumentos imperfeitos, no sentido em que 
indivíduos sadios ocasionalmente são classificados, por er
ro, como doentes, enquanto indivíduos que são realmente doen 
tes poderão deixar de ser detectados" (3). 

Quando se considera um teste qualquer, o que se 
pretende é que o indicador seja 100% especifico, aparecendo 
somente numa determinada e ~nica condição patolÕgica cujo 
dfagnõstico se procura; e, em segundo lugar, que seja 100% 
sensível, definindo-se este atributo como a propriedade de 
aparecer em todos os diagnõsticos verdadeiros. Isto seria a 
condição ideal. Na prãtica da atividade m~dica um bom teste 
seria aquele em que especificidade e sensibilidade pelo me
nos sejam superiores a 90%, aproximando-se do valor ideal 
100%. 

O uso e interpretação de testes na avaliação bio 
química do estado de nutrição, sob o ponto de vista calõrtco
protêico, representa, ainda, um problema em aberto, consti - · 
tuindo uma ãrea de pesquisas bãsicas, conforme demonstram'(! .. 
gumas revis~es do assunto (31, 145, 155). Entre estes méi~
dos se incluem a determinação da razão nitrogênio urêico/cre! 
tinina, a excreção de hidroxiprolina, a excreção urinãria de 
enxofre, o índice creatinina urinãria/estatura, a concentra
ção de proteínas totais no sangue, albumina, pré-albumina,r! 
lação aminoácidos não essenciais/aminoácidos essenciais e 
pseudocolinesterase no sangue. Ultimamente tem sido investi
gada a utilização da ribonuclease alcalina no soro e na uri
na como indicador da desnutrição protêico-calõrica (131,14~}. 

BIBLIOTECA 
fAC!J1 c·· - iJ::: ;:: r/ c : P(18LIOA 
UNIVtiU.J;-IüE DE ~AIJ PAULÕ 
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No entanto, em estudos de campo e para fins cll 
nicos um dos testes mais universalmente utilizados tem sido 
a determinação da albumina sérica, como parâmetro de homeos
tase das proteínas. Trata-se de um método que, na prãtica, 
participa .. da ~otina de provas laboratoriais, inclusive por
que sua execução torna-se acessivel aos serviços de anãlises 
clinicas e unidades de saüde medianamente equipados" 

O "Interdepartamental Committee on Nutrition 
for National Defense", em seu guia de interpretação de pro
vas bioquímicas aplicadas em inquéritos nutricionais, pro
poe uma classificação tentativa das dosagens de albumina,di~ 

tribuindo-se os resultados em "deficientes", "baixos", "acei 
tãveis" e "altos" (66). 

Como, na prãtica, este critério tem sido apre -
sentado com pequenas diferenças, inclusive em trabalhos do 
pr6prio ICNND (62, 67, 68, 69, 70, 1~3), decidiu-se ut11izar 
aqui os pontos de separação adotados por esta instituição na 
pesquisa realizada no Nordeste brasileiro: valores "deficie! 
tes" < 2,80 g.; "baixos", entre 2,80 e 3,49 g.; "ace1tiveis", 
entre 3,50 e 4,29 g.; e "altos", valores iguais ou acima de 
4,30 g/100 ml. de soro (67). Esta classificação tem sido apll 
cada em estudos populacionais em vãrios países (60, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 113, 151). MclAREN esta
belece 8 classificações para os níveis de albumina sérica, 
atribuindo "pontos" ou pesos para cada intervalo de dosagens, 
desde o ponto zero (O), para valores iguais ou maiores de 
4,0 g./100 ml. de soro, ate 7 (menor que 1,0 g./100 ml. de 
soro) {100). 

De antemão pode-se dizer que a albumiínemia, co
mo indicador do éomponente protêico da DPC, não se comporta 
como um bom teste, no sentido de se decidir um d1agn6stico 
ou uma classificação. Sua sensibilidade aumenta na medida em 
que se manifestam os casos de "kwashiorkor" clinicamente ev1 
dentes. Assim, na Jordânia, McLAREN assinalou presença de 
edema em 100% das 25 crianças que apresentavam albuminemia 
inferior a 2,0 g./100 ml. de soro (100). 
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Como, em grande parte, o presente estudo acha
se enfocado na discussão de métodos utilizados na avaliação 
do estado nutricional, considerou-se de interesse analisar a 
especificidade e sensibilidade da albumina, em função does
tado de nutrição definido pelas medidas corporaiso Deseja-se 
determinar, através de métodos estatísticos adequados, a ap
tidão da albumina sérica para distinguir "normais" e "desnu-
tridos", assim classificados segundo diferentes métodos de 
antropometria. Para fins metodolagicos supije-se, aqui, que 
os critérios somatométricos representam a classificação e o 
diagnõstico verdadeiros. Este enfoque analítico de indicado
res antropométricos e bioquímicos, além de representar uma 
possível contribuição ãs propostas de classificações epide -
mio1Õgicas, clinicas e laboratoriais, significam, ainda, de~ 
tro do trabalho em si, um elemento de juizo crítico para seus 
resultados descritivos. Em são Paulo, o crit~rio foi usado 
por TAKIGUTI para analisar a sensibilidade de arriboflavino
se bioquímica em relação ã arriboflavinose clínica, bem como 
a especificidade em relação aos normais (148). 

Um outro aspecto ê objetivado nesta pesquisa: a 
aplicação do conceito epidemiolõgico de Hcriança-risco", sob 
o ponto de vista de nutrição. Trata-se de uma noção derivada, 
por artifício analÕgico, de princípios bastante utilizados 
no estudo de doenças infecciosas, com o conceito de "contac
to" ou "comunicante". Define-se, assim, a hipõtese do hospe
deiro vulnerivel submetido, potencialmente, aos mesmos fato
res etio-epidemiolÕgicos do caso patogenicamente bem caract~ 
rizado. O nficleo familiar ou domici~iar é a unidade mais re
presentativa deste conceito. 

No caso dos problemas nutricionais, este seria 
o exemplo da criança irmã do desnutr1do, principalmente na 
idade pré-escolar. Diferentes autores tem considerado esta 
conceituação sob denominações também diferentes, embora ex
pressando um sentido comum 9 RAMOS GALVAN diz ser a desnutri
ção o sintoma de uma patologia social que afeta toda a famí
lia (125); EISLER fala da "família vulnerada" (44); SEVERYNS 
descreve a "mãe-risco" (140) e BEGHIN desenvolveu e aplicou, 
no Nordeste Bra,ileiro, o conceito de "contacto" para defi -
nir o irmão do desnutrido moderado ou grave, seja ou não se-
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ja este irmio, ainda, um desnutrido (11, 12}. BLANCA e cols., 
no Perü, verificaram, a partir de crianças hospitalizadas por 
desnutrição grave, que seus irmãos eram desnutridos crônicos 
ou intermitentemente desnutridos (22}. 

A identificação do •contacto• ou da "criança - . 
risco", a partir do irmão desnutrido representa, sem dúvida, 
um dos objetivos dos programas orientados para a recuperação 
e proteção da saüde, nas atividades de combate ã desnutrição 
prot~ico-ca1Erfca. Embora se possa questionar a improprieda
de ou não da nomenclatura, o fato e que parece importante av! 
liar os resultados de sua aplicação. Trata-se, evidentemente, 
de um conceito epidemiol5gico elementar, baseado num indica
dor unicoj e que pode ser aprofundado atraves de outras in
formações, sobretudo de carãter s5cio-econômico. 

Fundamentalmente, são estes os aspectos que se 
pretende desenvolver, ao se estudar a desnutrição prot~ico -
ca16rtca na cfdade de São Paulo, em suas principais manifes
taç5es clínicas e epidemio15gicas. Deve ser recordado que, 
sob outros enfoques, o problema jã foi objeto de investiga -
ções, na cidade de São Paulo. ROSENBURGO, em 1970, aplicando 
a classificação de GOMEZ em função da tabela de EMMA DE AZE
VEDO, determinou a preval~ncia da desnutrição prot~ico-cal5-
rica em crianças admitidas no Hospital Menino Jesus, nos 
anos de 1961, 1963 e 1969. Aproximadamente 3/4 dos interna
dos, entre O e 4 anos de idade, apresentavam algum grau de 
desnutrição. Ao que os resultados demonstram, alem da manu -
tençio dos nfveis de preval~ncia na casuística hospitalar ao 
longo do tempo, indica-se uma tend~ncia ao aparecimento das 
formas graves de desnutrição em idades cada vez mais preco
ces. Assim, o 111 grau de desnutrição, anteriormente mais 
frequente no grupo de 12 a 18 meses, tornou-se mais comum, a 
partir de 1969, entre crianças de 6 a 12 meses de idade (129}. 

Em 1971, BALDO estudou o estado de nutrição em 
469 crianças de O a 5 anos, residentes no Distrito de São 
Paulo e representando 25% da amostra de crianças vivas inclui 
das na Investigação Interamericana de Mortalidade na Infân -
cia. A amostra foi selecionada ao acaso, em 3 fases (setores 
censitãrios, quarteirões e domicílios}, classificando-se o 
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estado de nutrição segundo GOMEZ" Usou-se, no entanto, uma 
variação metodolõgica~ o I grau de desnutrição situava-se en 
tre 71% e 90% de adequação e o II grau entre 61% e 70%. Os 
resultados então obtidos demonstram que 33,9% das crianças 
apresentavam desnutrição em qualquer de seus graus (6). {Ta
bela 1)0 

TABElA 1 -- PREVAL~NCIA DA M~ NUTRIÇ~O PROTEICO-CALORICA 
(MPC) EM CRIANÇAS DO DISTRITO DE SAO PAULO E PER 
CENTAGEM DE CASOS DE DIVERSOS GRAUS DE DESNUTRI= 
ÇAOj DENTRE OS COM MPC, PARA OS DIFERENTES GRU
POS ET~RIOS - ESTIMATIVAS 

GRUPO CRIANÇAS COM MPC-GRAUS DE DESNUTRIÇ~O-(NQ - %) 
ETARIO NQ 
(ANOS) NQ % I I I III 

o ~ 1 89 12 13j48 9 2 1 
(100,0%) (75j0%) (16,6%} (8,3%} 

i 

25 4 
I 

1 1 - 2 97 30 30 j93 
{100~0%) (83,3%) (13 9 3%) (3,3%} 

2 ~ 3 83 33 39,76 30 3 
(100,0%) (90,9%) { 9,1%) -I 

3 - 4 97 32 I 

32,99 26 6 -
I (100.,0%) {81 f2%) (18~7%) -

4 > 5 103 ~2 ~J-,$ 
50~49 

43 6 -
(lOOílOX) 

11 
(82,6%) (17\13%} -

TOTAL 469 159 33j90 133 24 2 
(100~0%) (83,6%) (15,1%) ( 1 '3%) 

A pesquisa então realizada revelou presença de 
edema em 18,8% dos desnutridos de I grau e 38,5% nos casos 
de desnutrição de li e 111 graus. A proporção de desnutridos 
aumenta com a idade: 13% em menores de 1 ano de idade e 50% 
na amostra de crianças de 4 a 5 anos. No entanto, as formas 
mais graves (III grau) foram encontradas em menores de 2 
anos. Comprovou-se que a população de desnutridos concentra
se nos bairros per1f~r1cos, associando-se, provavelmente, ~s 

cond1ç~es ambientais que constituem a ecologia da desnutri -
çãoj tendo a pobreza como estigma social mais evidente. 
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Uma justificativa final deve ser feita a prop6-
s i t o do g r u p o e t ã r ~ o a s e r c o n s 1 de r a do n o p r e se n te t rra b a 1 h o 
de pesquisa: crianças de 6 meses a 5 anos. Alim de fatores 
c1rcunstanctais, ligados a realtzaçio da pr6prta pesqui~a, 

considerou-se importante» num estudo de cariter transversal, 
destacar o segmento da população de maior vulnerabil1dade aos 
agravos nutric1onats. De fato, nos 6 primeiros meses de vida 
e, notadamente, nos primeiros 120 dias ap5s o nascimento,me! 
mo nas ãreas subdesenvolvidas~ a criança acompanhaj em media, 
a curva de crescimento observada nas reg~ões ou nos grupos 
humanos de elevado padrão de vida (13, 14l 34, 58, 74, 108, 
121), o que se atr1bui a "handicaps" pr5prios da estrutura 
epidemiolÕgica da desnutriçãoj relacionados ao agente, ao 
hospedeiro e ao amb~ente. Estes fatores sofrem mudanças des
favorãveis em relação ao hospedeiro, sobretudo a partir dos 
6 meses, traduzindo-se em desaceleração progressiva na velo
cidade do crescimento. Caracteriza-se, assim, uma segunda f~ 
se na epidemiologia do crescimento e, portanto, da prõpria 
desnutrição proteico-ca15r1ca. Na Guatemala, esta etapa se 
prolonga ate aos 18-20 meses. A esta fase de mãxima desacele 
ração no ritmo de crescimento segue-se um terceiro perlodo, 
que se mantem at~ o 40 ano de vida, caracterizado pela gra
dual recuperação da velocidade norma1 de crescimento. Final
mente, uma 4! fase é representada pela resta~ração da veloc! 
dade padrão de crescimento para crianças desta idade. As ano! 
malidades antropometricas das fases 2 e 3'são explicadas, s~ 
bretudo, como resultado da interação do complexo nutrição-i~ 
fecção, em escala epidemio16g1ca~ entre o 40 - 60 mes e o 40 
ano de vida (98, 108, 135). r evidente que o estudo desses 
2 •momentos" da histõria natural da de~nutrição deve consti-

-tuir um dos objetivos centrais dos estudos aplicados a com-
preensão do problema, em grupos vulneráveis. 
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1 1 o s J E r 1 v o s 

1 --Avaliar a prevalência e a distribuição de estãgios da 
desnutrição protêico-calõrica em crianças da Cidade de 
São Pauloj destacando o papel da renda e da idade nesta 
distribuição" 

2 -- Considerar a importância prãtica do conceito epidemiol~ 
gico de "contacto" aplicado ao estudo da desnutrição 
protêico-calõrica. 

3-- Estudar, comparativamente, os resultados de diferentes 
m€todos de avaliação antropom~trica do estado de nutri
çao. 

4 - Determinar a sensibilidade e especificidade da albumin! 
mia como subsídio laboratorial no estudo epidemiolÕgi
co da desnutrição protêico-calõrica. 
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1 I 1 M A T E R 1 A L E M t T O V O S 
-

A AMOSTRAGEM 

Para o presente trabàlho utilizou-se a amostra
base levantada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Unl 
versidade de São Paulo, na Pesquisa de Orçamentos Familiares, 
entre 1971-1972. Trata-se de um conjunto de 2.380 domicílios 
escolhidos ao acaso, valendo-se do universo representado pe
los endereços de cobrança de contas de energia elétrica na 
Cidade de São Paulo. Excluída a representação das famílias 
que não contavam com este serviço, o conjunto amostral repr~ 

senta, probabilisticamente, as condições de vida das famí
lias paulistanas e suas características acham-se descritas 
em monografia jã divulgada {82}. Ao grupo do Instituto de 
Pesquisas Econômicas {IPE} se agregou, em 1973, a equipe do 
Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Me 
dicina compondo um quadro multidisciplinar com o propõsito 
de estudar o problema nutricional a partir das indicações le 
vantadas pela pesquisa de orçamentos familiares. 

Na seleção da amostra foram cumpridas 3 etapas, 
assim definidas: 

1} - SELEÇAO DE 200 ~REAS DA AMOSTRA-BASE 

Neste estãgio, usou-se o método PPS {probabili
dade proporcional de seleção de uma ãrea de acordo com o nu
mero de domicílios ai existentes}, visando-se uma estratifi
cação geogrãfica da amostra-base. Cada uma das 200 ãreas com 
punha-se, em média de 200 domicílios. 

2) - SELEÇAO DE Jl:REAS PARA A PESQUISA DE NUTRIÇAO 

A renda "per capita" distribuída em 5 catego -
rias, a idade (de 6 a 60 meses) e o sexo foram as vari~veis 

usadas para a estratificação da amostra a ser trabalhada de~ 
tro dos objetivos gerais da pesquisa sobre o estado nutri -
cional. A partir destas características foram selecionadas 
as famílias da amostra-base. Foram, assim, identificadas 165 
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ãreas contando, cada uma, pelo menos uma família que atendia 
aos critérios de triagem, formando um conjunto de 660 domicl 
liosc Por razões diversas (mudanças de endereços, recusas, 
etc.), nem todas as unidades inicialmente escolhidas foram 
objeto de entrevista: recorreu-se, nestas eventualidades, a 
um domicilio prõximo, respeitando-se, na substituição, as C! 
racteristicas exigidas na estratificação. Para cada ãrea ob
teve-se, mediante tal recursoj uma seleção "quase proporcio
nal" (probabilística) dos domicílios. Para definição da amo! 
tra contou-se com a assessoria dos Professores WALTER LESER 
e ELZA BERQUO. 

3) - PREENCHIMENTO DAS COTAS 

Os atributos considerados para a estratificação 
da amostra (5 faixas de renda e 5 grupos etãrios e a divisão 
entre sexos) formam um conjunto de 50 caselas que deveriam 
ser preenchidas com entrevista das 660 famílias selecionadas 
na etapa 2. Dentro das circunstâncias de tempo, custo e ca
racterísticas do espaço amostral adotou-se que cada casela 
deveria ser representada por um numero de 10 crianças, com
pondo uma amostra de 500 domicílios. Definia-se, assim, para 
cada família amestrada~ uma "criança-índice". Para o presen
te estudo não se considerou importante a divisão da amostra 
em função do sexo~ jã que esta característica não interessa
ria aos objetivos propostos. Como resultado, reduz-se para 
25 o nfimero de caselas~ preenchidas, cada uma, com 20 unida
des amostrais. (Tabela 2). 

Embora este conjunto represente, de fato, o qu! 
dro amostral gerado pelo processo de estratificação adotado, 
incorporam-se também a este trabalho os irmãos das crianças
índices, sempre que foi possível obter os dados de peso e a! 
tura destes irmãos, compreendidos entre 6 meses e 5 anos. A! 
sim, para as 500 crianças selecionadas, agrega-se um grupo 
adicional de 254 unidades, como representação amostral dos 
irmãosc Para alguns tipos de tratamento estatístico dos re
sultados, foi feita a fusão dos 2 grupos (irmãos e índices), 
formando um conjunto de 754 crianças, de acordo com as infe
rências que se deseja estabelecer, Em outros casos, os gru
pos foram tratados separadamente. 
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TABELA 2 -AMOSTRA DE CRIANÇAS-!NDICES E IRMAOS, SEGUNDO A 
IDADE E RENDA "PER CAPITA" (SAO PAULO, 1973-1974) 

SAl~RIO M!NIMO IDADE (EM MESES) 
"PER CAPITA" 6 r 12 12 r 24 24 1- 36 36 1- 48 48 r 60 

. 
20 20 20 20 20 < 0,5 (6) ( 9 ) (26) (22) ( 16) 

0,5 t- 1 ,o 20 20 20 20 20 
(5) ( 1 3) ( 1 3) ( 1 7) (lO) 

1 , o 1- 1 , 5 20 20 20 20 20 
(8) ( 1 2 ) (6) ( 5 ) (6) 

1 '5 t- 2,5 20 20 20 20 20 
( 7) (7) (8) ( 1 o) ( 6) 

~ 2,5 20 20 20 20 20 
(6) ( 14) (11) (4) (7) 

TOTAL 100 100 100 100 
i 

100 
{ 32) (55) (64) (58) (45) 

-
( ) Irmã os. 

B -- QUEST10NXR10 

9 ãreas de informações foram coletadas, abran -
gendo um total de 128 quesitos, dos quais 52 referentes ~ 

criança-lndice. Os dados de peso e altura dos irmãos · das. 
crianças-lndices não constam dos formulãrios impres~os, sen
do anotados como informação adicional, por consenso éstabel! 
cido "a po~teriori" e tendo em vista, especificamente, um 
dos objetivos do presente trabalho. 

Do total das informações reunidas nos question! 
r1os consideram-se, apenas, nesta pesquisa, os aspectos rel! 
cionados com renda, idade, antropometria e albumina s~rica. 

1) - RENDA 

A renda foi obtida pelo cômputo dos ingressos 
mensais da família, derivados de trabalho assalariado, pro
f·issão liberal, atividade empresarial ou outras fontes. Este 
total, dividido pelo numero de pessoas residentes no domici
lio, definiu a renda "per capita", considerada como fração 
ou múltiplo do salãrio mínimo. 
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2) -- IDADE 

As crianças foram agrupadas em 5 faixas etirias 
jã definidas na Tabela 2, arredondando-se para o mes imedia
tamente anterior os periodos inferiore~ ou iguais a 15 dias, 
e para o mes seguinte os períodos superiores a 15 dias. 

3) -- ANTROPOMETRIA 

Foram coletadas informações sobre o peso, esta
tura, perimetro cefi1ico, perímetro braquial e circunferãn -
cia torãcica, além da medida da dobra cutânea tricipital. 
Aqui são considerados apenas as 4 primeiras medidas. 

A. - PESO - As crianças eram pesadas sem roupas ou usando in 
dumentãria mínima" Dois tipos de balanças foram utiliza -
das na pesquisa~ 

A.l. - Para crianças de at€ 24 meses: balança marca Filizola, 
modelo 30, com capacidade de 16 quilos e escala de di 
visões de 10 gramas. 

A.2. - Para crianças maiores de 24 meses, balança Filizola, 
modelo 34, com capacidade para 150 quilos e escala com 
divisões de 100 gramas. 

As balanças eram transportadas até os domicílios em caixas de 
madeira que facilitavam sua mobilização manual e funcionavam 
como amortecedores de choques do veiculo, desde que repousa
vam sobre camadas de borracha em espuma. No momento das pes! 
gens as balanças eram aferidas com um peso de 5.300 gramas. 

B. - ALTURA - Igualmente dois tipos de procedimentos 
utilizados na determinação da estatura. 

foram 

B.l. -Para crianças de até 24 meses, antropômetros de madei 
ra, constituidos por uma r€gua graduada em centíme -
tros e milímetros. Uma das extremidades da r€gua apr! 
sentava-se munida de uma placa metãlica fixa, dispos
ta perpendicularmente ao eixo do instrumento. Em sen
tido oposto movia-se uma placa montada sobre um cur
sor. A altura era determinada pelo ajustamento da di! 
tãncia vértice craneano-base dos pés entre as duas 
placas, estando a criança em decúbito dorsal, com as 
pernas em extensão e a cabeça firmemente fixada. No 
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momento da leitura, os p~s deviam se achar em ingulo 
reto em relação ao eixo longitudinal das pernas. Ano
tavam~se os resultados com aproximação de 0,5 em. 

8.2. - Para •atores de 24 meses a estatura foi determinada 
usando-se fitas de madeira dobráveis (tipo carpintei
ro), devidamente aferidas. No momento do uso as fitas 
eram desdobradas, esticadas corretamente e presas a 
uma superfície vertical (no caso, as paredes) atrav~s 

de adesivos que permitiam uma firme fixação. As cria! 
ças eram colocadas junto a fita, de costas para a pa
rede em posição rigorosamente erecta, p~s juntos, cal 
canhares, nãdegas,costas e ãrea ocipital apoiados 
parede» tragus e ingulo externo do olho na mesma 

-a 
1 i -

nha horizontal. Usava-se um esquadro de madeira ajus
tado ao vértice da cabeça para indicar a altura cor
respondente na escala" 

C. - PERTMETRO CEFALICO - A circunferência da cabeça foi de
terminada com fita métrica flexfvel e inelãstica ("fiber
glass"), de ois em. de largura, com divisões em em. e mm. 
A fita era disposta de modo a passar, anteriormente, aci
ma das arcadas orbitãrias e, posteriormente, sobre a apõ
ftse ocipttal, abrangendo o pertmetro da cabeça sem in
cluir o pavilhão auditivo. A leitura, em em. e mm., era 
registrada ap6s uma ou mats tentativas, anotando-se o va
lor considerado mais corréto pelo responsável pela aferi
çao. 

D. - PERTMETRO BRAQUIAL - A medida era efetuada utilizando a 
mesma fita descrita no item anterior. Convencionou-se, p~ 
ra fins de registro, anotar o valor mais confiável, segu! 
do consenso do operador, nos casos em que se fazia mais 
de uma te~tativa de aferição. A medida era tomada na por
ção media do braço esquerdo em extensão, num ponto corres 
pondente ã metade da distincia entre a extremidade acro
mial e a apõfise do olecrano. 

Antes de sair a campo a equipe medica foi subm~ 

tida a treinamento, com o propósito de padroni~ar as inform~ 

ções coletadas, mantendo, assim, a comparabilidade dos resul 
tados. 
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4) - AVALIAC~O DO ESTADO NUTRICIONAL 

4 diferentes critérios foram utilizados, no tr! 
tamento dos dados antropométricos para a classificação do e! 
tado nutricional: o de GOMEZ {51), o de MACIAS {89), utiliza~ 
do a relação peso-estatura, o de KANAWATI-McLAREN (80), usan 
do a razão perimetro braquial/perimetro cefãlico, e o de 
SEOANE e LATHAM (130) modificado. 

A. - CLASSIFICAÇ~O DE GOMEZ - A partir da adequação peso-id! 
de, FREDERICO GOMEZ classifica o estado nutricional em 4 
graus assim distribuídos: 

Normal • . . . • . • . • • . . . • • . . • • . • • • . > de 90% 

Desnutrido de I grau (DI) •.... 90%,t- 75% 
Desnutrido de li grau (DII) .•. 75% t-t 60% 
Desnutrido de 111 grau {DIII) •.. <de 60% 

Neste trabalho, o padrão de normalidade considerado para 
' crianças de 6 a 60 meses são os valores médios definidos 

para o grupo IV de crianças de Santo André, no Brasil {92). 
Esta orientação apoia-se em recomendação adotada no Enco~ 

tro do Grupo de Trabalho para o Estudo da Desnutrição, em 
reunião do IX Capitulo do XI Distrito da Academia Americ! 
na de Pediatria e Sociedade Brasileira de Pediatria. 

B. - RELAÇAO PESO-ALTURA (CLASSIFICAÇAO DE MACIAS) - Adota -
se aqui, como critério de classificação do estado nutri -
cional, através da relação peso-altura, a p.roposta de MA
CIAS (89). Convencionou-se, porém, para simplificação de 
nomenclatura clinica e facilidades comparativas, conside
rar a categoria "delgada" como "desnutrição inicial" ou 
"d.l ."; a classe "muito delgada" como "desnutrição moder! 
da" ou "d.2."; finalmente, a classificação "desnutrição" 
como "desnutrição grave" ou "d.3.". Outras razões de or
dem conceitual para esta convenção serão discutidas no ca 
pitulo de "Comentirios". 

MACIAS utiliza o seguinte conjunto de situações, ao clas
sificar o estado de nutrição de crianças {os simbolos d.l, 
d.2 e d.3 foram aqui convencionados para fins de diferen
ciação de outras classificações): 
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"Normal" (eutr5fico) ..•..••..••..•..••.... > 90% 
"Delgado" {desnutrição 1 ou d.l) ....•...... 90% ~ 80% 
"Muito delgado" (desnutrição 2 ou d.2) ..... 80% H 70% 
"Desnutrição" (desnutrição 3 ou d.3) ... 0... < 70% 

Também foi adotada a tabela de Santo André, classe social 
IV, como padrão de referência para calcular a adequação 
peso-altura. 

C. - RAZAO PERfMETRO BRAQUIAL/PER!METRO CEFALICO (CLASSIFIC~ 

ÇAO DE KANAWATI-McLAREN (80) - Esta classificação estabe
lece os seguintes critérios de distribuição do estado nu
tricional: 

Normal •••..•.•...•.•.•••...•.•••••.•••.•. " < 0,31 
Desnutrição leve •..•...••....•.........•.• 0,31 H 0,28 
Desnutrição moderada •••.••..•.••...•.••... 0,28 ~ 0,25 
Desnutrição grave ..•..••..•.....••........ > 0,25 

Em sua comunicação original, os autores consideram apenas 
crianças de 3 meses a 4 anos, observando que a media dos 
valores encontrados em normais situa-se acima de 0,31. C~ 
mo na amostra utilizada no presente trabalho inclui cria! 
ças de 4 a 5 anos de idade, decidiu-se testar o valor da 
relação entre no~mais, definidos por outros critérios, o~ 
servando-se que a condição se mantinha, podendo ser apli
cada também, para este grupo etãrio. 

D" - FASES DA DESNUTRIÇAO - Para a classificação das condi -
ções de normalidade ou eutrofia e de desnutrição crônica, 
aguda, ou simultaneamente crônica e aguda, partiu-se, em 
principio do seguinte gabarito, que resultaria da combin~ 

ção dos dados de peso/idade, peso/altura e altura/idade. 
(Tabela 3). 
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TABELA 3 - COMBINAÇOES TEORICAS DAS VARI~VEIS PESO/ 
IDADE, ALTURA/IDADE E PESO/ALTURA, SEGUN
DO LIMITES CONVENCIONAIS DE SEPARAÇ~O EN
TRE VALORES NORMAIS E PATOLOGICOS 

CONDIÇ~O 
LIMITES DE ADEQUAÇ~O 

PESO/IDADE ALTURA/IDADE PESO/ALTURA 
-

1! > 90% ~ 92% > 90% 

2! ~ 90% ? 92% > 90% 

3! > 90% ? 92% {S 90% 

4! ~ 90% ? 92% ~ 90% 

s! ~ 90% < 92% > 90% 

6! '> 90% < 92% > 90% 

7! ~ 90% < 92% ~ 90% 

8! > 90% < 92% ~ 90% 

Destas condições, a 8! configura a hipõtese materialmente 
impossível, jã que não se pode conceber um caso de peso/ 
idade normal numa situação em que ocorre baixa estatura e 
ainda baixo peso para esta estatura. r fâcil concluir, na 
prãtica, que estas alternativas podem ser agregadas duas 
a duas, compondo um novo gabarito, com a seguinte disposl 
çao: 

A) Condição ,! + Condição 2! = Normalidade ou eutrofia; 
B) Condição 3! + Condição 4! = Desnutrição atual, aguda; 
C) Condição s! + Condição a Desnutrição 6- = pregressa; 
D) Condição 7! = Desnutrição atual e crônica. 

No capitulo de discussão dos resultados serao justifica -
das as razões técnicas do procedimento proposto. 

E. - ALBUMINA srRICA - A albumina serica foi determinada atra 
ves de fracionamento eletroforético das proteínas, em ce-
1 o g e 1 ( 2 7 ) • Os r e s u 1 ta dos f o r a m di s t r i b ui dos de acordo 
com a classificação proposta pelo I.C.N.N.D., (67), agre
gando-se num sõ grupo as classes "deficiente" (-2,8 g/100 
ml) e "baixo" (de 2,8 a 3,49 g/100 ml), em oposição aos 
valores "aceitáveis" e "altos", também incorporados num 
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Ünico grupo. Eventualmente, foi considerada a conveniên
cia de separar estes grupos. A albumina sérica foi dosada 
em cerca de 50% das crianças-índices. 

C TRATAMENTO ESTAT1ST1CO 

A descrição e anãlise estatística dos resulta
dos foram efetuadas através dos seguintes procedimentos: 
1) Média aritmética e desvio padrão, simbolicamente descri-

to como D.P. 
2) Teste "t", na anãlise de diferenças entre médias (146). 
3) Qui 2 , como medida de associação de resultados (142). 
4) Coeficiente de Yule (dependência de resultados e medida 

da intensidade da associação). 
5) Teste de concordância de McNemar (142). 
6) Teste das proporções, na anãlise das frequências percen

tuais comparadas. Como este método acha-se descrito em 
apostila, repete-se aqui, sumariamente, os elementos bã
sicos de sua aplicação: 

11 1 1 Ed% = v pq(nA + ~) em que 

d% = diferença entre duas percentagens dadas; 
Ed% = Erro da diferença percentual; 
p = percentual ponderado de ocorrência; 
q = complemento, ou percentual ponderado de não ocor -

rência; 
nA = nQ de casos da amostra A; 
nB = nQ de casos da amostra B. 
A condição de significação estatística das diferenças, 
ao nível de 5%, é que d% > 2Ed%. 

7) Anãlise de variância. 
8) Nas decisões sobre significância de resultados comparat! 

vos adotou-se o nível critico de 5% para o risco de fal
sa rejeição da hipótese nula. 
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I V - R E S U L T A V O S 

A - CLASSlFICAÇXO VE GOMEZ 

De acordo com a classificação de GOMEZ, 31,4~ 

das crianças examinadas apresentavam-se desnutridas, sendo 
27,9% enquadradas no I grau, 3,2% no 11 grau e 0,4% no 111 
grau. Em função das vartiveis renda e idade, a preval~ncia 
de estados nutricionais apresentou o comportamento descrito 
a seguir. 

1) RENDA 

50,3% das crianças pertencentes ãs famflias que 
dispunham de renda mensal "per capita" inferior a 0,5 sali -
rio mfntmo apresentavam algum t i po de desnutrição. 8,4~ dos 
casos desta amostra de renda mais baixa classificavam-se co
mo desnutridos de 11 grau. Ademais, os 3 anicos casos de de! 
nutrição avançada (111 grau) assinalados no total da amostra 
de 754 crianças foram anotados dentro deste grupo econômico 
de famflias. Hã portanto. uma concentração de preval~ncia de 
desnutridos nos dois primeiros estrados salariais (Tabela 4). 

A. - ANXLISE ESTAT!STICA- Para anãlise da associação renda/ 
estado nutricional os resultados foram reagrupados sob nova 
distribuição, reunindo O 11 e O 111, tendo em conta a preva
lência baixa de 0111, incompatível com a aplicação do Qui 2 

convencional. 

Hã associação entre a renda e o estado de nutri 
ção (Qui 2 encontrado~ 73,30; Qut 2 g.l. 8; 0,05) = 15,51). 

A anãl i se das diferenças entre prevalências foi 
efetuada através do teste do erro de diferença percentual " 
Apesar da diminuição progressiva na prevalência da desnutri
ção com o escalonamento salarial, as diferenças sõ se tornam 
estatisticamente significativas quando comparadas os 2 estr~ 
tos de rendas mais baixas contra os grupos que disp~em de 
mais de um salirio mínimo "per capita". Em relação ãs formas 
moderadas e graves de ~esnutrição (011 e 0111) os contrastes 
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sõ se revelaram estatisticamente significantes quando se fez 
a comparação entre o estrato de renda mais baixa (menqs de 
0,5 sal~rio mlnimo "per capita") com as demais categorias de 
renda (Tabela 5). 

2) - IDADE 

De modo genérico, a prevalência da desnutr;ção, 
aferida pela classificação de GOMEZ, aumenta com a idade. No 
entanto, para o conjunto da amostra, pode-se assin~lar duas 
tendências: a primeira, o aumento de frequência da desnutri
ção entre o primeiro e o segundo grupo et~rio; a segunda é a 
tendência ã estabilização, entre 24 a 60 meses de idade. Aci 
ma de 2 anos de idade, as crianças se incluem, na proporçao 
de 2/3, na condição de eutrÕficas, contra 3/4 no grupo de 6 
a 12 meses. 

Dos 3 casos de desnutrição de III grau encontr! 
dos na pesquisa, 2 ocorreram no grupo de 12-24 meses (Tabela 
6) o 

Ao - AN~LISE ESTATTSTICA - Para aplicação do teste do Qui 2 

procedeu-se a fusão das colunas referentes a DII e DIII. A 
anilise estatlstica revelou associação entre os eventos "gru 
po et~rio" e "estado de nutrição" (Qui 2 encontrado = 17,30;
Qui2 (gol. 8; 0,05) = 15,51)" 

A distribuição do estado nutricional por dife -
rentes grupos etãrios é homogênea na maioria de suas parce -
las. As diferenças assinaladas. ocorrem quase que exclusiva -
mente por conta dos contrastes entre o grupo 6 r 12 meses com 
parativamente aos estratos de 24 meses e mais" Não houve di
ferença estatisticamente significativa na prevalência de DI 
entre os diversos intervalos de idades. A prevalência cumul! 
tiva de DII e DIII evidencia diferente comportamento do gru
po de 6-12 meses (menor prevalência) quando comparado aos 
grupos de 12-24, 24-36 e 48-60 meses (Tabela 7). 

3) - ADEQUAÇ~O DO PESO 

As médias de adequação do peso, como porcenta -
gem do padrão, aumentam com a renda, variando de um mínimo 
de 90,48% + 12,73% a um m~ximo de 102,10% + 12,61%. A partir 
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de 1 sal~rio mlnimo "per capita" a m~dia do grupo passa a 
se equivaler a do padrão. Em relação ã idade a tendência se 
inverte, encontrando-se a melhor adequação no grupo de 6-12 
meses (102,27% ~ 13,52%). H~, a partir de 12 meses, tendên ~ 

cia a estabilização dos valores m~dios de adequação peso-id! 
de (Tabela 8). 

A anãlise mostra que esta variação~ estatisti
camente significativa, tomando-se a renda ou a idade como 
fonte de variação. Em relação a renda o "F" encontrado foi 
de 23,02, e o "F" crltico ~ 2,37. Em relação a idade: "F" en 
centrado = 6~28; "F" critico ~ 2,37. 

8 CLASSIFICAÇÃO VE MACIAS 

Uti1,zando-se a relação peso/altura, dentro do 
crit~rio proposto por MACIAS (89), verifica-se que 81,0% dos 
examinados inc1uem-se na faixa de eutrofia ou normalidade. 
Por conseguinte, 19,0% são desnutridos, sendo 17~9% do tipo 
desnutrição inicial ou d.l, e 1,1% desnutrição moderada(d.2). 
Não apareceu, com a utilização deste critério, nenhum caso 
de desnutrição grave. 

1)-- RENDA 

Tomando-se a renda "per capita" como crit~rio 

de classificação da amostra, verifica-se'que, no estrato sa
larial mais baixo, 72 9 1% são eutr5ficos, ocorrendo, assim, 
27,9% de desnutrição. Na categoria salarial mais elevada, a 
relação peso/altura indica uma prevalencia de 10,3% de casos 
de desnutrição (Tabela 9)" 

A. - ANXLISE ESTAT!STICA - Para fins de an~lise estatistica 
a tabela anterior foi reduzida a duas colunas de especifica
ções {eutr5ficos e desnutridos)i em função da baixa frequên
cia dos valores esperados de d.2, no c~lculo do Qui 2 • 

O teste, elaborado dentro desta distribuição, 
mostra que hã relação de dependência entre renda 
nutricional definido pela classificação de MACIAS 
centrado= 19,24; Qui 2 {g.l. 4; 0,05) = 9,49). 

e estado 
(Qu1 2 en-
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A anili~e das frequ~ncias percentuais em que se 
distribui a desnutrição indica que as diferenças estat i st i c! 
mente significativas de prevalência se estabelecem nas se
guintes comparações: 

a) grupo de crianças pertencentes a famílias com menos de 
0,5 salirio mfnimo "per capita", em relação aos 
de 1,0 a 1,5 e 2,5 e mais salirios minimos; 

grupos 

b) grupo de 0,5 a 1,0 salirio mintmo "per capita", compara
do ao grupo de 2,5 ou mais salirios mínimos; 

c) grupo de 1,5 a 2,5 salirios mínimos "per captta" em rela 
çao ao grupo de 2,5 e mais salirios mínimos (Tabela lO) " 

2) - IDADE 

Aparentemente o fator idade não se comportou c~ 
mo uma variivel importante, no sentido de discrim i nar situa
ções nutricionais através da relação peso/altura na amostra 
estudada. Os valores extremos da distribuição, assinalados 
entre os grupos de 6-12 meses {12,9% desnutridos) e 48-60 m! 
ses {22,1% desnutridos) sugerem uma tendência de desarmonia 
na relação peso/altura que se acentuaria com a idade . Este 
contraste no entanto, define-se no 19 ano de vida, isto é, 
em crianças de 6 a 12 meses, sendo praticamente homogênea a 
s i tuação nos demais grupos etirfos (Tabela 11) , 

Av - AN~LISE ESTATTSTICA - A anãltse estatíst i ca, objetivan
do o estudo da possível dependência entre idade e estado nu
tricional definido ~ela classificação de MACIAS, foi realiz! 
da com o agrupamento dos resultados em duas alternat i vas: eu 
trofia e desnutrição. 

O teste do Qut 2 não reve l ou assoc i ação entre as 
variiveis cruzadas {Qui 2 encontrado= 4,31; Qui 2 (g.l. 4; 
o ,05) = 9 ,49) • 

3) - ADEQUAÇOES 

Foram estudadas as médias de adequação da esta
tura e peso/altura em função da renda e da idade. 

A. - RENDA - A adequação média de estatur a aumenta em função 
da renda familiar, atingindo o valor padrão a part i r da fai
xa de 1,0 salirio minimo "per capita". Em méd i a o gr upo de 
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renda mais baixa apresenta uma adequação percentual de 
96,41 ~ 5j20% em oposição ao grupo de renda mais elevada: 
101,01% + 4,14%. 

A média de adequação peso/estatura apresenta 
comportamento semelhante, variando de 96,19 + 8,82%, na fai-
xa salarial mais baixa, a 100j19 ! 9,14 para a renda "per C! 
pita" mais elevada. S5 a classe de 2,5 ou mais sa1~rios min! 
mos alcança a adequação de 100,0%j neste parâmetro (Tabela 12). 

A anãlise mostra que a renda se comporta como 
uma fonte de variação estatisticamente significativa, em re
lação a adequação de estatura e de peso estatura. No primei
ro parâmetro a anãlise de variincia apresenta um "F" de 31,0, 
para um "F" critico de 2,37. Em relação a média de adequação 
peso/estatura o "F" encontrado foi de 5,62, para um "F" cri
tico de 2,37. 

B. - IDADE - Todos os grupos etãrios mantiveram adequações 
percentuais médias de estatura muito prõximas dos valores P! 
drões. Em termos absolutos, a menor média verificada foi de 
98j47%, na faixa de 24 - 36 meses de idade. 

Em termos de adequação peso/estatura, aparente
mente as médias percentuais decrescem com a idade. Na faixa 
de 6 - 12 meses a adequação obtida foi de 100,46 + 10,18%; 
no grupo de 48 - 60 meses a media declinou para 96,46 + 7,82%. 
(Tabela l3)o 

A anilise de variinc1a mostra que a idade atuou 
como uma fonte de variação estatisticamente significativa dos 
resultados da adequação estatural ("F" encontrado = 5,15; "F" 
crítico= 2,37). A conclusão se repete em relação a adequação 
peso/estatura ("F" encontrado~ 4,17; "F" crftico = 2,37). 

C CLASSIFICAÇÃO VE KANAWAT1-M~LAREN 

Segundo a relação perímetro braquial/perímetro 
cefãlico, a prevalência da desnutrição atinge 15,2% da amos
tra: 14,0% de desnutrição leve, 1,0% de desnutrição moderada 
e 0,2% de desnutrição grave. A condição de eutrofia, de acor 
do com esta classificação, incluiu 84,8% do grupo estudado. 
Na amostra figuram apenas as 500 crianças-indices. 
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1) - RENDA 

A variãvel renda apresentou n1tida relação com 
a condição nutricional resultante. A prevalência total de C! 
sos se reduz de modo continuo e progressivo ã medida que au
menta a renda familiar. Entre as crianças pertencentes ao 
primeiro estrato salarial, 30,0% são desnutridas; entre as 
que se classificam na escala mais elevada de renda, 
4,0% apresentam desnutrição (Tabela 14). 

apenas 

A. - AN~LISE ESTATISTICA - A anãlis~ estatistica com o teste 
do Qui 2 calculado apõs a fusão das colunas correspondentes a 
desnutrição moderada e grave, evidenciou associação entre 
renda e classificação de KANAWATI-McLAREN. O Qui 2 calculado 
foi de 28»45, para um Qui 2 critico de 9,49 {4 g.l.). 

O grupo de crianças pertencentes a fam11ias com 
renda "per capita" abaixo de 0,5 salãrio mínimo apresenta uma 
prevalência de desnutrição significativamente maior que os 
demais grupos. Também são assinaladas diferenças estatistic! 
mente significativas entre a faixa de renda de 0,5- 1,0 sa
lãrio mínimo em relação ao grupo de renda igual ou superior 
a 2j5 salãrios m1nimos e entre este e as crianças do inter
valo de 1 ,O - 1,5 salãrios mínimos {Tabela 15). 

2) - IDADE 

Para o conjunto dos resultados, a observação pr~ 
1iminar não demonstra tendência consistente de que a idade 
se relacione com o estado nutricional. A prevalência de des
nutrição é de 10,0% para crianças de 6-12 meses, 15,0% para 
a faixa de 12-24 meses, 23,0% entre 24-36 meses, 11,0% para 
o grupo de 36-48 meses e 17,0 para a amostra de 48-60 meses o 
Um comportamento oscilante, portanto . (Tabela 16) . 

A. - AN~tiSE ESTATTSTICA - Para anãlise da associação, os re 
sultados foram reagrupados em 2 colunas: eutrõficos e desnu
tridos " o teste do Qui 2 mostra que a distribuição e homogê -
nea» ou seja» hã independência entre as variãveis idade e es 
tado nutricional {Qui 2 encontrado= 8,44; Qui 2 (g.l. 4;0,05}= 
:::; 9,49). 

No entanto, a elevada prevalêncía de desnutri -
çao no grupo de 24-36 meses sugeriu a conveniência de compa
rá-lo com outras faixas etãrias. Trata-se, efetivamente, de 
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um grupo estatisticamente distinto: a prevalência de desnu -
trição, aferida analiticamente pelo teste do erro de diferen 
ça percentual é maior que a encontrada nos grupos de 6-12 me 
ses e 36-48 meses (P < 0,05). 

3) - VARIAÇOES DOS PERfMETROS 

Na tabela 17 acham-se descritas as variações e! 
perimentadas pelos perímetros braquial e cefãlico em função 
da idade, expressas em termos de media, desvio padrão, coefi 
ciente de variação e incremento percentual, bem como a razão 
pertmetro braquial/perímetro cefálico. Os Rar~metros foram 
calculados para crianças eutrõficas, segundo· a classificação 
de GOMEZ. Pode-se observar que o incremento percentual entre 
6 e 60 meses e praticamente igual para as duas medidas, dif~ 
rindo, no entanto, o coeficiente de variação, que é duas ou 
três vezes maior em relação ao pertmetro braquial. A razao 
entre os perímetros mantem~se constante, entre 0,33 e 0,34. 
(Tabela 17)o 

V FASES VO ESTAVO VE NUTRIÇÃO 

Utilizando~se o gabarito simplificado descrito 
na metodologia, a partir da proposição de SEOANE e LATHAM 
(}39), foi possi~el estabelecer a seguinte distribuição do 
estado nutricional, derivada dos dados de altura/idade e pe
so/altura: 77,6% das crianças são eutrõficas; 17,0% apresen
tam desnutrição atual de curta duração; 3,5% são portadoras 
de desnutrição pregressa; em 2,0% prevalece um quadro mixto, 
de desnutrição crônica e atual. 

1) -RENDA 

A frequência d~ crianças eutrõficas varia de 
63,6% no grupo correspondente < 0,5 salãrio mtnimo a 89,5%, 
na amostra de renda mais elevada. A partir de 1,0 salãrio mí 
nimo "per capita" a distribuição do estado de nutrição é,pr! 
ticamente, equivalente" 

22,4% e 8,4% das crianças incluídas na faixa de 
renda mais baixa são portadoras, respectivamente, de desnu -
trição corrente, de breve duração, e desnutrição pregressa. 
Em 5,5% desta faixa econômica hã superposição dos quadros de 
desnutrição atual e desnutrição pregressa ou crônica. No gr! 

BIBLIOTECA 
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pode 0,5 a 1,0 salãrio mínimo, as prevalências de desnutri
ção atual ou aguda e desnutrição pregressa são ba~tante sem~ 
lhantes ãs distribuições assinaladas no estrato de renda 
mais inferior (Tabela 18). 

A. - AN~LISE ESTATTSTICA - Tendo em conta o pequeno numero 
de casos na fase 4 {desnutrição crônica e atual) foram soma
dos os casos desta condição com os da coluna 3 {desnutrição 
pregressa), para fins de anãlise estatística. 

Hã associação entre classe de renda e distribui 
çao do estado de nutrição, ou seja, a condição de eutrofia e 
desnutrição em diferentes fases (Qui 2 encontrado = 59,41; 
Qui 2 (g.l. 8; 0,05) = 15,51). 

O estudo dos contrastes, através do erro de di
ferença percentual, revela que a maior pàrte das diferenças 
significativas se estabelece por conta do comportamento 
dos grupos de renda inferior a 1 ,O salãrio MÍnimo "per capi
ta", quando comparados aos demais. Em 17 testes coMparativos 
em que a hipõtese nula foi rejeitada, 15 ocorreram no estudo 
das relações de prevalência dos 2 primeiros grupos de renda 
(Tabela 19}. 

2) -- IDADE 

13,6% das crianças de 6-12 meses eram desnutri
das. Dos 18 casos de desnutrição encontrados neste grupo et~ 
rio, apenas 1 foi classificado como crônico. No outro extre
mo de idade (intervalo de 48-60 meses) 13 das 42 crianças 
desnutridas apresentavam evolução estatural insuficiente,se~ 

do, portanto, estigmatizadas como portadoras de desnutrição 
crônica, sobreposta ou não ã desnutrição vigente.(Tabela 20). 

A. - AN~LISE ESTATTSTICA - Para a anãlise estatística, tam
bém foram agrupadas as colunas C e D {desnutrição pregressa 
e desnutrição crônica e atual). Apesar da distribuição dos 
resultados, sugerindo maior prevalência da desnutrição nos 
grupos de maior idade, especialmente em relação aos estãgios 
3 e 4, a anãlise estatística indica que as variãveis idade e 
estado nutricional apresentam resultados independentes (Qui 2 

. . 2 encontrado= 14,52; Qu1 (g.l. 8; 0,05) = 15,51). 
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E ESTAVO NUTRICIONAL VOS IRMÃOS 

A possibilidade de estimar o risco de desnutri
çao ou, mais genericamente, de estabelecer a condição nutri
cional de uma criança a partir da situação antropométricame! 
te detectada no irmão~ foi avaliada, no presente estudo,atr! 
ves dos resultados obtidos com as classificações de GOMEZ e 
MACIAS. Não se utilizou o terceiro critério (classificação 
de KANAWATI-McLAREN} pelo fato de não se dispor das medidas 

• 
de circunferência braquial e perímetro cefálico dos irmãos. 

1) CLASSIFICAÇ~O DE GOMEZ 

Para uma prevalência de 39,8% de desnutrição e! 
tre crianças-índices, assinala-se uma frequência correspon -
dente de 35j4% entre os irmãos. 75,2% das crianças-índices 
eutr6ficas tem irmios normais. Nesta condição, a ocorrência 
de desnutrição de II grau é de 0,7%. 

No grupo de índices classificados como desnutri 
dos de I grau, 54~1% dos irmãos são eutrõficos; 4,7% do gru
po se enquadra como D II. A prevalência de desnutridos entre 
irmãos de crianças portadoras de desnutrição de 11 grau é de 
85~7% (Tapela 21)" 

A" - AN~LISE ESTATíSTICA - Não hâ diferenças estatisticamen
te significantes e~tre a prevalência de eutrofia, desnutri -
ção de I, de II grau e de III grau entre crianças-{ndices e 
respectivos irmãos (teste do erro de diferença percentual). 

Hã associação entre o estado de nutrição de 
crianças-índices e 1rmãos (Qui 2 encontrado = 17,58; Qui 2 (g. 
1. 1; 0,05) = 3,84). Para a anãlise de associação, os dados 
foram dispostos numa tabela 2 x 2. 

O coeficiente de associação de Yule encontrado 
foi de 0,59, A anã11se do quadro, pelo método de concordân
cias de McNEMAR indica que a crtanças-tndices e irmãos tem 
estado nutricional equivalente (Qui 2 encontrado= 1,26; Qui 2 

crítico= 3,84)o 

65,3% das observações coincidem na qualificação 
nutricional das crianças e irmãos examinados. 
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2) - CLASSIFICAÇAO DE MACIAS 

Entre crianças-índices, 76,4% são eutrõficas, 
21,7% desnutridas do tipo d.l e 1,9% são portadoras de d.2, 
segundo a classificação de MACIAS. O estado nutricional dos 
irmãos apresenta, respectivamente, a seguinte distribuição 
de prevalência~ 80,7%, 17»3% e 1,6%. 

Entre crianças-índices eutrõficas, a condição 
nutricional dos irmãos é também de eutrofia em 85,6%. Os ca
sos de d.l, irmãos ou índices, têm a repetição do mesmo qua
dro em, respectivamente, 34,6% e 43,2% das crianças-pares to 
madas para fins comparativos. (Tabela 22). 

A" - AN~LISE ESTATÍSTICA - Hâ associação, ao nível de 0,05, 
entre o estado de nutrição de crianças-índices e irmãos(Qui 2 

encontrado= 10,'70; Qu1 2 (g.1. 1; 0,05) = 3,84). Para os cãl 
culos, as frequências foram distribuídas segundo a condição 
de eutrofia ou desnutrição. 

A associação de Yule obtida foi de 0,49. Hã con 
cordância em 73,3% das observações, considerando-se 
as condições de eutrof1a e desnutrição. 

apenas 

A aplicação do teste de concordância de McNEMAR 
mostra resultados equivalentes na comparação do estado nutri 
cional de crianças-índices e irmãos (Qui 2 encontrado= 1,78~ 
Qui 2 crítico~ 3984). 

F ESTUVO COMPARATIVO VAS CLASS1F1CAÇDES 

Considera-se aqui, sob diferentes modelos comp! 
rativos, as relações quanti e qualitativas das diversas ava
liações antropométricas do estado nutricional. Para estas 
relações são trabalhados apenas os resultados das crianças -
índices, num total de 500 casos~ 

1) -PESO/IDADE X PESO/ALTURA 

333 crianças são eutrõficas, segundo as classi
ficações de GOMEZ e MACIAS, aplicadas simultâneamente. Entre 
os classificados como eutrõficos pelo critério de GOMEZ, 
94~6% também o são, pela relação peso/altura. Jã entre os C! 
sos de normalidade, definidos pelo critério de MACIAS, a fre 
quência de crianças eutrõficas segundo GOMEZ é de 82,2%. 
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A maior parte (53,1%) dos desnutridos de I grau, 
segundo a classificação de GOMEZ, são eutrõficos, pela rela
ção peso/altura. Inversamente, entre os casos de d.l pela r~ 
laçio peso/altura, ocorrem 20,9% de eutrõficos, pela relação 
peso/idade, aparecendo, portanto, quase 80% de casos de des
nutrição nesta categoria. 

Entre crianças normais, segundo a relação peso/ 
altura, 18,7% são portadoras de desnutrição de II grau, pela 
cf.assificação de GOMEZ. A hipõtese contrária não ocorre: ne
nhuma criança eutrõfica segundo a classificação de GOMEZ € 
desnutrida do tipo do2. segundo a relação peso/altura, e ap~ 
nas 5,4% apresentam d.l. (Tabela 23). 

A. - AN~LISE ESTATISTICA - Reunidos os resultados numa tabe
la de conting~nc1a, discriminando eutrõficos e desnutridos, 
verifica-se associação dos resultados entre as classifica -
ções de GOMEZ e MACIAS (Qui 2 encontrado = 142,97; Qui 2 (g.l. 
1; 0,05) = 3,84). 

Para esta associação, o coeficiente de Yule ob
tido foi de 0,90. As duas classificações concordam em 81,8% 
das observações. No entanto, analisando-se as discrepâncias 
entre ambas nos casos restantes, pelo método das concordân -
cias de McNEMAR (142), conclui-se pela exclusão de hipõtese 
nula, significando que os métodos não são estatisticamente 
equ1valenies (Qui 2 encontrado= 29,71; Qui 2 critico= 3,84). 

Com o propõsito de medir as variações simultâ
nea~ da adequação peso/idade e adequação peso/altur~, foram 
calculadas correlações e regressões entre os dois parâmetros. 
O valor "r" {correlação de Pearson) encontrado foi de 0,81 
(P < 0,001). (Tabela 24). 

2) PESO/IDADE X RAZAO DOS PERTMETROS 

A coincid~ncia entre os casos de normalidade,c! 
racterizados pelo método de KANAWATI-McLAREN e GOMEZ, ocor -
reu em 335 crianças. Do total de eutrõficos, segundo a clas
sificação de GOMEZ, 95,2% também se encontram nesta condição, 
de acordo com a razão perímetro braquial/perfmetro cefãlico. 

No entanto, entre os casos de eutrofia, defini
dos pelo método de KANAWATI-MclAREN apenas 79,0% apresentam 
um estado nutricional correspondente, segundo a classifica -
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çao de GOMEZ. Das 130 crianças desnutridas de I grau pelo m~ 
todo de GOMEZ, 84 (ou 64,6%) são normais, quando avaliadas 
atrav~s da razão perímetro braquial/perímetro cefãlico. Por 
outro lado, entre os casos de desnutrição leve, da classifi
cação de KANAWATI-MclAREN, 22,9% são eutrõficos, pelo crit~
ri o de GOMEZ. 

Entre as crianças desnutridas de II grau (clas
sificação de GOMEZ), 31,3% são eutrõficas, de acordo com a 
relação entre os perímetros braquial e cefãlico. (Tabela 25). 

A. - ANALISE ESTATTSTICA - Para fins de anãlise estatística, 
os resultados foram dispostos numa tabela de contingência, 

c 

discriminando as condições de eutrofia e desnutrição, segun
do as duas classificações. 

O Qui 2 encontrado (99,19) revela associação de 
resultados (Qui 2 crítico= 3,84). O coeficiente de associa
ção de Yule obtido foi de 0,86. O teste de McN~MAR, no enta~ 
to, exclui a hipótese de equivalência entre as duas classifi 
cações (Qui 2 encontrado= 47,56; Qui 2 crítico= 3,84). 

A adequação percentual de peso para idade e a 
adequação da razão perímetro braquial/perímetro cefãlico cor 
relacionam-se entre si ("r" = 0,62, P < 0,001). Esta correl! 
ção e a regressão linear correspondente acham-se descritas 
na tabela 26o 

Para definir "x" (variãvel independente) foi us! 
de o seguinte método: a) considerou-se como padrão a média 
dos valores da razão circunferência braquial/circunferência 
cefãlica em crianças eutrõficas, da amostra segundo a classl 
ficação de GOMEZ; b) calculou-se a adequação dos casos indi
viduais como percentagens destas médias. 

3) --- PESO/ALTURA X RAZ~O DOS PERTMETROS 

Entre as crianças primariamente classificadas 
como eutrõficas, pela classificação de MACIAS, 92,8% enqua -
dram-se em idêntica situação, pela razão entre os perfmetros 
braquial e cefãlico. Por outra parte, se se estabelece o gr~ 
po de eutrõficos a partir da classificação de KANAWATI-McLA
REN, assinala-se a frequência de 88,7% de casos de eutrofia 
pela relação peso/altura. 
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No grupo de d.l (MACIAS) a maior parte das crian 
ças sao eutr5ficas, pela classificação de KANAWATI-McLAREN. 
Ji entre as crianças com desnutrição leve, detectadas atravis 
da relaçio entre os 2 perimetros, 40,0% sio eutr5ficas, quan 
do aferidas pela classificação de MACIAS. 1 dos casos de de! 
nutrição moderadJ, assim classificado pela relação perlmetro 
braquial/perlmetro cefil~co~ transfer1u-se para a situação 
de eutrof~a~ quandc avaliado pelo critério de MACIAS (Tabela 
27) ... 

A. - ANALISE ESTATISTICA - Para tratamento estatfstico, os 
resultadvs foram distribu1dos entre as duas classificações 
segundo as alternativas de eutrofia e desnutrição. 

A ani~~se demonstra associação entre os resulta 
dos obtidos com as duas classificações (Qui 2 encontrado = 
105»89; Qui 2 ~ritico = 3~84). Coeficiente de associação de 
Yule = 0~85. 

o estado de nutrição, definido pelas duas clas
stficaç6es conccrdam em 84,6% dos casos. Utilizando-se o tes 
te de McNEMAR. conclui-se que os 2 mitodos não são equivale! 
tes (Qut 2 ~ncontrado: 4j21; Qut 2 critico: 3,84). 

As relaç~es que se estabelecem entre a adequa -
çao peso/altura e a adequaçio perimetro braquial/pertmetro 
cefi11co (esta retirada de cada unidade amostral comparada 
com a conjunto de crianças eutr~ficasi segundo a classifica
ção de GOMEZ) acham-se na Tabela 28. 

O coeficiente de correlação encontrado foi de 
o ,6 7" 

4) -- RESUMO COMPARATIVO 

Na tabela 29 são apresentadas as prevalências 
obtidas com as classificações do estado nutricional segundo 3 
diferentes critérios aplicados ao estudo de 500 crianças. Hi~ 

como se esperava~ uma grande aproximação entre os resultados 
da avaliação do estado nutricional segundo a relação peso/a! 
tura e a relação entre perlmetros braquial e cefilico. As -
s;im, segundo o pr-imeiro critério, hi 81,0% de crianças eutr§. 
ficas, contra 84,8% do segundo. A desnutrição tnictal esti 
representada, respectivamentej por 18,2% e 14,0%, segundo uma 
e outra classificação. 
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A classificação de GOMEZ mostrou distribuição 
bem diferente: a condição de eutrofia representa 70,4% de 
prevalência, a desnutrição de I grau ocorre em 26,0% dos ca
sos e a desnutrição de II grau foi assinalada em 3,2% das ob 
servações. 

Ao - AN~LISE ESTATTSTICA - Os níveis de prevalência assinal~ 
dos pelo m€todo de GOMEZ são estatisticamente diferentes dos 
resultados obtidos com a aplicação dos outros 2 critérios,na 
mesma população. Hã, sistematicamente, uma frequência maior 
de desnutrição quando se utiliza a classificação peso/idade. 

Por outro lado, analisando-se as diferenças en
contradas entre as classificações de MACIAS e KANAWATI-McLA
REN, através do teste do erro de distribuições percentuais, 
conclui-se pela aceitação da hipõtese nula. A condição DIII, 
pela sua baixa ocorrência {2 casos segundo a classificação 
de GOMEZ e 1 caso segundo a classificação de KANAWATI-McLA -
REN) não foi incluída na anãlise estatística das diferenças 
(Tabela 30). 

G - ALBUMINA SERICA E ESTAVO VE NUTRIÇÃO 

As concentrações de soroalbumina foram determi
nadas numa sub-amo~tra de 252 crianças. 27,0% dos exames re
velaram valores abaixo de 3,50 g./100 ml. de soro. Nos tõpi
cos que se seguem, a distribuição das dosagens de albumina 
foi considerada em função dos métodos de classificação antro 
pom€trica do estado de nutrição. 

1) - CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ 

No grupo de crianças eutrõficas, 77,9% apresen
taram níveis de albumina iguais ou superiores a 3,50 g./100 
ml. de soro; entre desnutridos de I grau, a prevalência de 
valores iguais ou acima de 3,50 g./100 ml. foi de 65,4%; no 
II grau de desnutrição, 54,5%. 

Por outro lado, entre os casos de albumina s€ri 
ca classificados como aceitãveis e altos, 69% ocorreram em 
crianças eutrõficas; no grupo de crianças que apresentou te~ 
res baixos de albumina (entre 2,80 e 3,49 g./100 ml. de soro), 
54,5% eram eutrõficos. Apenas 5 casos foram assinaladas com 
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concentrações de soroalbumina abaixo de 2,80 g./100 ml.: 2 
destes casos ocorreram em crianças eutrôficas. (Tabela 31}. 

A. - AN~LISE ESTATISTICA - Para fins de anãlise estatlstica, 
foram agrupadas as classificações de estado nutricional e 
níveis de albumina sérica numa tabela 2 x 2. O estado de nu
trição ficou definido entre as situações de eutrofia e desn~ 
trição; os níveis de soroalbumina foram discriminados segun
do a posição em relação ao valor 3,50 g./100 ml. de soro. 
{Tabela 32). 

Ao nível de 0,05, hã associação entre estado 
de nutrição e nfveis séricos de albumina. O coeficiente de 
associação de Yule obtido foi de 0,33. 

A sensibilidade da hipoalbuminemia em relação ã 
amostra de desnutridos, expressa na razão~ x 100, foi de 
35,9%0 

A especificidade dos valores aceitáveis (iguais 
ou superiores a 3,50 g./100 ml.} em relação ãs Lrianças eu
trõficas definida pela razão~ x 100, foi de 77,9%. 

A anãltse das diferenças. percentuais de preva -
lência de n1veis hipoalbuminêmicos segundo o estado de nutri 
ção (teste do erro de diferença percentual} mostra que as 
frequências entre eutrôficos e desnutridos de I grau são es
tatisticamente distintas. Outros contrastes, entretanto, não 
foram ident~ficados através da análise estatística, prevale
cendo a hipótese de nulidade entre as diferenças estudadas. 
(Tabela 33). 

Crianças eutrôficas apresentaram uma média de 
3,88 ~ 0,59 D.P. de concentração de albumina por 100 ml. de 
soro. O grupo de desnutridos apresentou uma média de 3,75 + 
0,62 D.P. de concentração de albumina por 100 ml. de soro.As 
diferenças não são estatisticamente significativas ("t" en -
centrado= 1,62; "t" crítico= 1,96; P > 0,05). 

2} - CLASSIFICAÇAO DE MACIAS 

Níveis de albumina iguais ou superiores a 3,50 
g./100 ml. de soro foram encontrados em 74,0% das crianças 
eutrôficas, segundo a classificação peso/altura e em 70,7% 
dos casos de dolo 
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Teores de albumina sérica compreendidos entre 
2,80 e 3,49 g. /100 ml. ocorreram, em 81 ,0% dos casos, em 
crianças eutrõficas. 3 das 208 crianças eutrõficas apresent~ 
ram soroalbumina abaixo de 2,80 g./100 ml. Por outro lado, 3 
dos 5 casos de albumina sérica inferior a 2,80 g/100 ml. fo
ram detectados em crianças eutrõficas. (Tabela 34). 

A. - ANALISE ESTATTSTICA - Não foi encontrada associação en
tre estado nutricional e níveis séricos de albumina. Hã, por 
tanto, independência entre os dois eventos (Qui 2 encontrado: 
0,63; Qui 2 critico= 3,84). Para a anãlise da associação os 
dados foram dispostos como mostra a Tabela 35. 

A sensibilidade da hipoalbuminemia em 
aos desnutridos, obtida pela relação}} x 100, foi 
31 118% o 

relação 
igual a 

mina em 
A especificidade dos valores aceitãveis da alb~ 

relação ãs crianças eutrÕficas, definida pela expre~ 
100, foi de 83,7%. - 154 sao TB4 x 

A concentração média de albumina sérica entre 
as 208 crianças eutrõficas foi de 3,84 + 0,59 D.P. por 100 
ml. de soro. Entre 44 desnutridas, a média foi de 3,80 + 0,65 
D.P. por' 100 ml. de soro. A diferença entre eutrõficos e 
desnutridos nio é estatisticamente significativa ("t" encon
trado : 0,38; 11 t 11 critico = 1 ,96, P > 0,05}. 

3) - CLASSIFICAÇAO DE KANAWATI-MclAREN 

75,0% das crianças eutrõficas apresentaram con
centrações de soroalbumina iguais ou superiores a 3,50 g./100 
ml. Nos casos de desnutrição leve a prevalência de níveis 
aceitãveis de albumina sérica foi de 61 ,5%. 5 crianças port~ 
doras de desnutrição moderada foram incluídas no subgrupo da 
prova laboratorial. 4 dos casos tinham níveis de albumina 
iguais ou superiores a 3,50 g./100 ml. 

No grupo de crianças que apresentaram concentra 
ções sêricas de albumina iguais ou superiores a 3,50 g./100 
ml., 84,8% eram eutrõficas. Entre aquelas cujos teores de 
seroalbumina se situavam entre 2,80 e 3,49 g./100 ml., 77,8% 
foram classificadas como eutrõficas. Nos 5 casos em que as 
concentrações de albumina eram inferiores a 2,80 g./100 ml ., 
3 ocorreram em crianças eutrõficas. (Tabela 36). 
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A. - AN~LISE ESTATISTICA- A an~lise da associação estattsti 
ca foi efetuada através da distribuição dos resultados numa 
tabela resumida 2 x 2, considerando-se o estado nutricional 
como eutrõfico ou desnutrido e os valores de albumina sérica 
discriminados ao ntvel de 3,50 g./100 mlo (Tabela 37). 

Como se verifica, h~ independência entre os re
sultados obtidos na classificação do estado nutricional e os 
ntveis séricos de albumina. 

A sensibilidade da hipoalbuminemia em relação 
aos desnutridos, aferida pela expressão~ x 100, foi igual 
a 36,4%. 

A especificidade dos valores aceit~veis ou al
tos em relação ãs crianças eutrõficas, calculada pela rela
çao ~ x 100, foi igual a 75,0%. 

Crianças normais apresentaram a média de 3,88 + 
0,61 D.P. de albumina por 100 ml. de soro; nos casos de des
nutrição os teores médios assinalados foram 3,64 + 0,54 D.P. 
de albumina por 100 ml. de soro. Estas médias são estatisti
camente significativas ("t" encontrado = 2,68; "t" crltico = 
1,96; p < 0,05}. 



-44 -

H - TABELAS 

TABELA 4 - CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, SEGUNDO A RENDA 
"PER CAPITA" E A CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ (SAO PAU 
LO, 1973-1974) 

CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ 
SALJtRIO M!NIMO AMOSTRA "PER CAPITA" 

EUTROFIA O I o 11 O III 

< 0,5 179 89 72 15 3 
100,0% 49,7% 40,2% 8,4% 1 '7% 

' 158 96 56 6 -0,5 t- l,O 100,0% 60,8% 35,4% 3,8% -

1 ,O t- 1 ,5 137 104 31 2 -
100,0% 75,9% 22,6% 1 '5% -

1 , 5 1- 2,5 138 111 26 1 -
100,0% 80,4% 18,9% 0,7% -

~ 2,5 142 117 25 - -
100,0% 82,4% 17,6% .' - -

TOTAL 754 517 210 24 3 
100,0% 68,6% 27,8% 3,2% 0,4% 

( .~ 



TABELA 5 - AN~LISE DOS CONTRASTES DE PREVALENCIA DE ESTADOS NUTRICIONA I S SEGUNDO A 
CLASSIFICAÇ~O DE.~OMEZ . E O SAL~RIO MYNIMO "PER CAPITA" (S~O PAUL0, 1973-
1974) 

GRUPOS SALARIAIS 
COMPARADOS 

< 0,5 X 0,5 t- 1 , o 
< 0,5 X ~ ,0 ... 1 ,5 

< 0,5 X 1 ,5 t- 2,5 

< 0,5 X ~ 2,5 

0,5 ... 1 ,O X 1 ,0 ... 1 ,5 

0,5 ... 1 ,O X 1 ,5 ... 2,5 

0,5 ... 1 ,0 X ~ 2,5 

1 , o 1- 1 '5 X 1 , 5 t- 2,5 

1 ,O t- 1 , 5 X ~ 2,5 

1 , 5 1- 2,5 X ~ 2,5 

EUTROFIA o I 

d% Ed% p ::t 0,05 d% ED% p := 0,05 

111 5,4 * 4,8 5,3 N.S . . , 

26,2 5,5 * 17,6 5,3 * 
30,7 5,4 * 21 ,4 5,2 * 
32,7 5,3 * 22,6 5 '1 * 
15 '1 5,4 * 12,8 5,3 * 
19,6 5,3 * 16,6 5,2 * 
21 ,6 5,2 * 17,8 5 '1 * 
4,5 5,0 N.S. 3,8 4,8 N.S . 

6,5 4,8 N. S. 5,0 4,8 N.S . 

2,0 4,6 N.S. 1 , 3 4,6 N.S. 

d% = diferença percentual; _ 
Ed% =erro da diferença percentual; 
* = significante, ao nive1 de 0,05; 
N.S.= não significante. • 

o I I + O II I 

d% Ed% p = 0,05 

6,3 2,8 * 
6,9 2,8 * 
7,7 2,7 * 
9,1 2,5 * 
2,3 1 '9 N.S • 

3,1 1 ,8 N.S. 

3,8 1 '6 * 
0,8 1 , 3 N. S .. 

1 '5 1 ,o N.S. 

0,7 0,7 N.S. 
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TABELA 6 -- CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBU!DAS 

SEGUNDO A IDADE E A CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ (1973-

1974). 

CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ 
GRUPOS ETJ{RJOS AMOSTRA (MESES) 

EUTROFIA O I D II O III 

6 ,t- 12 132 101 31 - -
'. 76,5% 23,5% - -

12 1- 24 155 110 40 3 2 
71 ,0% 25,8% 1 '9% 1 '3% 

24 1- 36 164 107 50 7 -
65,2% 30,5% 4,3% -

36 1- 48 158 102 52 3" 1 
64,6% 32,9% 1 '9% 0,6% 

48 .. 60 145 97 37 11 -
66,9% 25,5% 7,6%, -

TOTAL 754 517 210 24 3 
68,5% 27,9% 3,2% 0,4% 



TABELA 7 - AN~LISE DOS CONTRASTES DE PREVALENCIA DE ESTADOS NUTRICIONAIS SEGUNDO A 
CLASSIFICAÇ~O DE GOMEZ E IDADE (S~O PAULO, 1973-1974) 

GRUPOS ETARIOS 
COMPARADOS d% 

6 1- 1 2 X 12 t- 24 5,5 

6 1- 12 X 24 r 36 11 '3 

6 t- 12 X 36 r 48 11 ,9 

6 ... 12 X 48 ... 60 9,6 

12 ... 24 X 24 r 36 5,8 

12 ... 24 X 36 ... 48 6,4 

12 ... 24 X 48 r 60 4 '1 

24 1- 36 X 36 ... 48 0,6 

24 1- 36 X 48 ... 60 1 '7 
-

36 1- 48 X 48 1- 60 2,3 

EUTROFIA D I 

Ed% p - 0,05 d% Ed% p = 0,05 

5,2 NoS. 2,3 5,1 N.S. 

5,3 * 7,0 5,2 N. S. 

5,4 * 9,4 5,3 N. S. 

5,4 * 2,0 5,2 N.S. 

5,2 N.S. 4,7 5,0 N. S. 

5,3 N. S. 7 '1 5,1 N.S. 

5,3 N. S. 0,3 5,0 N.S. 

5,3 N.S. 2,4 5,2 N. S. 

5,4 N.S. 5,0 5 '1 N.S. 

5,4 N. S. 7,4 5,2 N. S. 

d% = diferença percentual; 
Ed% = erro da diferença percentual; 
* = significativo, ao nível de 0,05; 
N.S.= não significativo. 

D II + D I I I 

d% Ed% p = 0,05 

3,2 1 '5 * 
4,3 1 ,o * 
2,5 1 , 4 N. S. 

7,6 2,3 * 
1 '1 2 '1 N. S. 

0,7 1 '9 N. S. 

4,4 2,6 N.S. 

1 '8 2,0 N. S. 

3,3 2,7 N.S. 

5 '1 2,5 * 
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TABELA 8 -- MrDIAS DE ADEQUAÇ~O DE PESO EM RELAÇ~O ~ IDADE E 
A RENDA, EM CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O PAULO (1973-
1974) 

SAL~RIO MT % DO PESO PADRAO IDADE % DO PESO PADRAO 
NIMO "PE'R' 

CAPITA" NQ X+ D.P. (MESES) ~ NQ X+ D.P. 

< 0,5 179 90,48 .:t. 12,73 6 1- 12 I 1 32 102,27 + 13,52 
0,5 t- 1 'o 158 94,71 .:t. 11,86 12 1- 241155 96,85 .:t. 12,20 

1 'o 1- 1 '5 137 99,74 .:t. 14,78 24 1- 36 I 164 95,11 .:t. 12,48 
i 

1 '5 I- 2,5 138 100,99 .:t. 12,57 36 1- 481158 96,80 + 14,99 
~ 2 ,5 142 102,10 .:t. 12,61 48 1- 6o I 145 95,56 .:t. 13,95 

TOTAL 754 97,16!. 13,64 TOTAL I 754 9 7 '1 6 + 1 3 '64 i 
j 

TABELA 9 --CRIANÇAS DA CIDADE DE SJl:O PAULO, DISTRIBU!DAS SE
GUNDO A RENDA E A CLASSIFICAÇAO PESO/ALTURA (1973-
1974) 

SAL~RIO MTNIMO CLASSIFICAÇJl:O DE MACIAS 
AMOSTRA ,,_, .::,I,, 

"PER CAPITA11 . 
EUTROFIA d.1 d.2 d.3 

< o ,5 179 129 45 5 -
72,1% 25,1% 2,8% -

0,5 t- 1 ,o 158 126 31 1 -
79,8% 19,6% 0,6% -

1 'o 1 '5 137 119 18 - -
t- 86,9% 1 3 '1% - -

1 '5 2,5 138 110 27 1 -1- 79,7% 19,6% 0,7% 

>.,.2,5 142 127 14 1 -
89,7% 9,9% 0,7% -

TOTAL 754 611 135 8 -
81 ,0% 17,9% 1 '1% -
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TABELA 10 -- ANXLISE DOS CONTRASTES DE PREVALtNCIA DE ESTA -
DOS NUTRICIONAIS SEGUNDO A RENDA E A CLASSIFICA 
Ç~O DE MACIAS (SAO PAULO, 1973-1974) 

GRUPOS SALARIAIS DESNUTRIDOS 
COMPARADOS d% Ed% p • ·o ,o5 I 

~ 

< 0~5 X 0,5 ~ 1 »o 7 ' 7 ~·;, 4,7 N.S. 
<: 0~5 X 1 ,o 1- 1 '5 14,8 4,8 * 
< 0»5 X 1 j5 ~ 2,5 7,6 4,9 N.S. 
< 0,5 X 'l 2il5 17,3 4,5 * 

0,5 ~ i ,o X 1 ,o 1- 1 ,5 7 '1 4,4 N.S. 
o~~s ... 1 jlo X ·~ '5 1- 2,5 o' 1 4,7 N. S. 
0,5 !- 1 ,o X ~ 2,5 9,6 4,2 * 
1 ,o 1- 1 ils X 1 j 5 1- 2,5 7,2 4,5 N.S. 
~»o 1- 1 » 5 X ~ 2,5 2,5 3,9 N. S. 

d% = diferença percentual; 
Ed% = erro da diferença percentual; 
* = significante estatisticamente, ao nivel 

de 0,05; 
N.S.= não .significante. 

TABElA 11 --- êRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, SEGUNDO A IDA
DE E A RELAÇAO PESO/ALTURA (1973-1974} 

GRUPOS ET~RIOS CLASSIFICAÇJ!:O DE MACIAS 
{MESES) AMOSTRA 

EUTROFIA d. 1 d.2 d.3 

6 1- 12 132 115 15 2 -
87,1% 11 '4% 1 '5% -

12 t- 24 155 125 29 1 -
80,7% 18,7% 0,5% -

! 

24 ~ 36 
I 

164 132 29 3 
80,5% 17,7% 1,8% -

36 ~ 48 I 158 126 30 2 -
79,7% 19,0% 1 '3% -

I 

48 ~ 60 145 113 32 - -
77,9% 22,1% - -

TOTAL 754 611 135 8 -
" 81 ,0% 17,9% 1 '1% I -
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TABElA 12 - ADEQUAÇAO MtDIA DE ESTATURA E PESO/ESTATURA EM 
FUNÇAO DA RENDA, EM CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO 
PAULO (1973-1974) 

SAl1i:RIO MfNIMO AMOSTRA 11 PER CAP IT A 5" X+ D.,P. X + D.P. -
-"' 0~5 l79 96~41 + 5,20 96,19 + 8,82 - -

0~5 ~ 1 ~~o 158 98,89 !. 4,84 96,37:!:. 7,92 

1 jo 1-- 1 ,5 137 100,66 .!:. 4,40 98,28 + 1 o' 11 -
1 ~ 5 I- 2,5 138 101,16 :t 4,43 98,80 + 8,26 -

? 2,5 142 101,09 + 4,14 100,19 + 9,14 -

TOTAl 7'54 99~45 + 4,64 97,84 + 8,83 - -

TABElA ]3- ADEQUAÇJi:O ME:DIA DE ESTATURA E PESO/ESTATURA EM 
FUNÇAO DA iDADE, EM CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O 
PAULO (1973-1974) 

ET)\RIOS 
ALIU(A(lUAUt. t"t.~UfALIUKA 

GRUPOS AMOSTRA %) {%) 
(MESES) X+ D.P" X t D.P, - -

6 1-- 12 ! 1 32 100,92 .::. 4,56 100\146 + 10,18 

' -
~2 i= 24 155 99,.84 * 5 '11 97,13! 7,67 

~ -
24 r 36 164 98 ~4 7 .!. 4,75 97,33 t 8,67 -
36 !'" 48 ~58 98,95 ~ 4,81 98,14 + 9,93 

! -
' 

48 t- 60 i 145 99~36 '*' 5 '51 96,46 + 7,82 
I - -

roTAl i 754 99,45 !. 4,95 97,84 + 8,96 
li 

-
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TABELA 14 -CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBUTDAS 
SEGUNDO A RENDA E A CLASSIFICAÇAO DE KANAWATI -
McLAREN (1973-1974) 

CLASSIFICAÇAO DE KANAWATI-McLAREN 
SAL~RIO M!NIMO AMOSTRA 11 PER CAPI'TA 11 D.MODE EUTROFIA D.LEVE RADA- D.GRAVE 

"· o j5 100 70 27 2 1 
70,0% 27,0% 2,0% 1 ,0% 

oils 1 'jo 100 83 15 2 -... 83,0% 15,0% 2,0% -

1 'o i- 100 86 14 - -·~ '5 86,0% 14,0% - -
1 ,5 I~ 2,5 ~00 

89 10 1 -
89,0% 10,0% 1 ,0% -

>.- 2,5 100 96 4 - .. 
I 

96,0% 4,0% - -
TOTAL l 500 I 

424 70 5 1 
84,8% 14,0% 1 ,0% 0,2% 

TABElA 15 -- AN~liSE DOS CONTRASTES DE PREVALENCIA DE ESTA -
DO'S NUTRICIONAIS SEGUNDO A CLASS I F I CAÇAO DE KA 
NAWATI-McLAREN E A RENDA, EM CRIANÇAS DA CIDADF 
DE SAO PAUL~ (1973-1974) 

GRUPOS SALARIAIS DESNUTRIDOS 
COMPARADOS d% Ed% p 

< 0,5 X 0,5 ... 1 ,o 1 3 ,o 6,0 
< 0,5 x·l,Ot- 1 '5 16,0 5,8 
<. 0,5 X 1 , 5 ... 2,5 19,0 5,7 
< 0,5 X ~ 2,5 26,0 5,3 

oll5 1- 1 ,o )f 1 'o ~ 1 '5 3,0 5 '1 
0,5 1- 1 ,o X 1 , 5 ... 2,5 6,0 4,9 
0,5 1- 1 ~o X ~ 2,5 13 ,o 4,3 
1 li o 1- 1 j 5 X 1 , 5 t- 2,5 3,0 4,7 
1 'o i- 1 '5 X :~ 2,5 10,0 4,0 
1 '5 1- 2il5 X 'l 2,5 7,0 3,7 

d% =diferença percentual; 
Ed% =erro da diferença percentual; 
* = estatisticamente significante, ao nlvel de 0,05; 
N"S"= não significante. 

= 0,05 

* 
* 
* 
* 

N. S. 
N.S. 

* 
N.S. 

* 
* 
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TABELA 16 - CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBUTDAS 
SEGUNDO A IDADE E A CLASSIFICAÇAO DE KANAWATI -
McLAREN (1973-1974) 

GRUPOS ·ET~RIOS CLASSIFICAÇAO DE KANAWATI-McLAREN 
AMOSTRA (MESES) EUTROFI.A D.LEVE D.MODE D.GRAVE RADA-

6 12 100 90 10 ·., - -1- 90,0% 10,0% - -
12 te 24 100 85 12 2 1 

85,0% 12,0% 2,0% 1 '0% 

24 1- 36 100 77 20 3 -
77,0% 20,0% 3,0% -

36 ~ 48 100 89 11 - -
89,0% 11 ,0% - -

' 83 17 48 1- 60 100 - -
83,0% 17,0% - -

TOTAL 500 424 70 5 1 
84,8% 14,0% 1 ,0% 0,2% 

TABELA 17- PERTMETROS BRAQUIAL E CEF~LICO EM CRIANÇAS EU
TROFICAS, SEGUNDO A IDADE (SAO PAULO, 1973-1974) 

IDADES (MESES) 
ESPECIFICAÇOES 

6 1- 1 2 12 1- 24 24 1- 36 

NQ de obs. 75 73 
Perímetro bra-
quial (A) I 

X ·c em) 15,37 15,97 I DoPo {em) 1 '32 0,94 I 
CuVo % 8,58 5,90 l 

I 

Inc. % 100,0 I 103,6 ! 
I 

Perímetro cefã I I 
I 

li co (B) l t -
X (em) 44,80 47,57 
D.P. (em) 1 '75 1 ,44 I 

c.v. % 3,91 I 3,03 
Inc. % 100,0 106,2 

' 
1. Razão ~ 

í 

0,343 I 0,336 l 
! I 

I (em) = m~dia aritm~tfca, em em.; 
DP (em) =desvio padrão, em em.; 

66 

16,46 
1 '1 o 
6,68 

1 o 7 '1 

49,76 
1 '37 
2,75 

111 '1 

o' 331 

36 1- 48 48 1- 60 

73 65 

17,18 17 ,46 
1 '6 7 1 ,09 
9,72 6,24 

111 '8 113,6 

50,46 51 ,00 
1 '79 1 '1 5 
3,54 2,25 

112,6 113,8 

0,342 0,342 

C.V. % = coeficiente de variação percentual (~X 100) 
X 

Inc.% =incremento percentual, tomando-se como índice o gr~ 
por de 6 - 12 meses. 
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TABELA 18 -'CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, SEGUNDO POSS!

VEIS FASES DO ESTADO NUTRICIONAL, EM DIFERENTES 

GRUPOS DE RENDA 

SALJ{RIO M!NIMO FASES DO ESTADO DE NUTRIÇJS:O 
AMOSTRA 11 PER CAPITA 11 

A B c l D 

I I 
I 

I < 0,5 179 114 40 15 I 10 
63,7% 22,4% ' 8,4% 5,5% 

) 

I I 

117 29 I 9 3 0,5 t- 1,0 158 74,0% 18,4% i 5,7% 

' 
1 ,9% I I I 

' 1 

I 1,0 t- 1,5 137 118 17 I 1 1 
86,2% 12,4% 0,7% I 0,7% ,• 

j 
1 I 

1 ,5 t- 2,5 138 109 28 i 1 ! -
79,0% 20,3% ,, 0,7% I ~ -

~ 

! 
I 

~ 2,5 142 127 14 - ! 1 
89,5% 9,8% l -

' 

0,7% 
~ 

t 

585 128 
I 

26 15 TOTAL 754 
' 77,6% .. 17,0% . 3,5% 2,0% l 

" 

' 
A = eutrÕfico ou normal; 

B = desnutrição vigente, de curta duração; 

c = desnutrição pregressa; 

D = desnutrição crônica, atual. 



TABELA 19 -- AN~LISE DOS CONTRASTES DE PREVALtNCIA ENTRE FASES DO ESTADO DE NUTRIÇAO SEGUN 
DO A RENDA, EM CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO (1973-1974) 

... 
GRUPOS SALARIAIS 

COMPARADOS 

< 0,5 X 0,5 I- 1 ,o 

< 0,5 X 1 ,0 r 1 '5 

< 0,5 X 1,5 I- 2,5 

< 0,5 X ~ 2,5 

0,5 1- 1 'o X 1 ,0 r 1 '5 

0,5 1- 1 'o X 1 , 5 t- 2,5 

0,5 1- 1 , 0 X ~ 2,5 

1 'o 1- 1 '5 X 1 , 5 1- 2,5 

1 ,o ... 1 , 5 X ~ 2,5 

1 '5 1- 2,5 X >.,. 2,5 

A B 

d% Ed% p = 0,05 d% Ed% IP "" 0,05 

1 o' 30 5,06 * 4,00 4,41 N.S. 

22,50 5,01 * 10,00 4,37 * 
15,30 5,17 * 2,10 4,65 N. S. 

25,80 4,86 * 12,60 4,20 * 
12,2014,69 * 6,00· 4,19 N. S. 

N. S. 1 '90 4,58 N. S. 5,00' 4,93 

15,501 4,49 * 8,60 4,04 * i 
I 7,20 1 4,56 N.S. 7,90 4,45 N. S. 
I 
I 

3 '30 ! 3,90 N. S. 2,60 3,75 N. S. 

10,50: 4,33 * 10,50 4,25 * 
~ 

d% 
Ed% 

= diferença percentual de prevalências; 
= erro da diferença percentual; 

* ~ significante ao nível de 0,05; 
N.S.= não significante; 

d% 

6,40 

12,60 

1 3 '30 

1 3 '30 

6,90 

6,90 

6,90 

0,70 

o' 70 

-

A = eutrõfico; 
B : desnutrição 
C = desnutrição 
D = desnutrição 

vigente, de curta duração; 
pregressa; 
crônica, atual. 

c + D 

Ed% p = 0,05 

3,41 N.S. 

3,17 * 
3 '11 * 
3,27 * 
2,47 * 
2,38 * 
2,35 * 

I 1 '2 3 N.S. 

1 '21 N. S. 

0,99 N.S. 

• 
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TABELA 20 -- CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, SEGUNDO A IDA
DE E A FASE DO ESTADO DE NUTRIÇAO (1973-1974) 

GRUPOS ET~RIOS FASES DO ESTADO 
AMOSTRA (MESES) A B 

6 12 132 114 17 t- 86,4% 12,8% 

12 t- 24 155 122 25 
78,8% 16,8% 

24 r- 36 164 125 27 
76,2% 16,4% 

36 1- 48 158 121 29 
76,6% 18,4% 

48 t- 60 145 103 29 
71 ,0% 20,0% 

TOTAL 754 585 128 
77,6% 17,0% 

A = eutrofia; 
B = desnutrição atual, de curta duração; 
C ~ desnutrição pregressa; 
D s desnutrição crônica, atual. 

DE NUTRIÇAO 

c D 

1 -
0,8% i -

3 il 4 
1 '9% 2,6% 

i 

7 5 
4,3% 3,0% 

5 3 
3,2% 1 '9% 

10 3 
6,9% 

i 

' 
2 '1% 

26 15 
3,5% 2,0% 

TABELA 21 -- CRIANÇAS-!NDICES E IRMAOS, DISTRIBU!DOS SEGUNDO 
A CLASSIFICAÇAO DE GOMES (SAO PAULO, 1973-1974) 

CRIANÇAS- REFERtNCIA YNDICES EUTROFIA 

NQ 115 
Eutrofia % {a) 75,2 

% ( b) 69,7% 
NQ 47 

% ( a ) 55,3 
D I % ( b) 28,5 

NQ 2 
o I I % (a) 14,3 

% (b) 1 '2 
NQ 1 

D I I I % {a) 50,0 
% ( b) 0,6 

NQ 165 TOTAL 
% 64,6 

%(a) =distribuição horizontal; 
% (b) =distribuição vertical. 

IRMAOS 

I 
i 

D I 

! 37 
' 

24,1 
46,3 

'I 33 ~ 

~ 38,8 
! 41 '3 
~ 9 i 

64,3 
Íi I 

11 11 '3 ~ ~ 
~ 1 

I 

~ 

~ 50,0 
1 '3 

I 
I 

I I 

80 
31 , 5 ~ 

j TOTAL 
D I I ! D I I I I 

1 i 
1 

il 153 I -
" 1 0,7 -

12,5 j .. I 60,2 
4 ~ 1 85 

4,7 1 '2 
50,0 100,0 

i 
33,5 

3 - i 14 
21 '4 'i - I 

37,5 - 5,5 
! - i - 2 

- I -
I 

0,8 - I -i 

8 I 2 254 I 

3 '1 
I 0,8 100,0 I 
j 
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TABELA 22 - CRIANÇAS-!NDICES E IRMJS:OS" SEGUNDO A CLASSIFICA 
ÇJl:O DE MACIAS {SJS:O PAULOj 1973-1974) 

CRIANÇAS- CRIANÇAS-
ÍNDICES !NO ICES EUTROFIA 

NQ 166 
Eutrof·ia % (a) 85,6 

i1/ (b) 80,5 /C 

' 
NQ 35 

d. 1 % (a) 63,6 
% (b) 1 7 '1 

NQ 5 
do2 % (a) 

I 
100,0 

% (b) 2,4 

TOTAL NQ 

I 
206 

% 81 '1 

% (a) = distribuição horizontal; 
% (b) = distribuição vertical. 

IRMJS:OS 
TOTAL 

do 1 d.2 

25 3 194 
12,9 1 '5 
56,8 75,0 76,4 

19 1 55 
34,6 1 '8 
43,6 I 25,0 21 '7 

- - 5 
- -- - 1 '9 

44 4 254 
17,3 1 '6 100,0 

TABELA 23 -CRIANÇAS DA CIDADE DE SJl:O PAULO, DISTRIBUfDAS 
SEGUNDO AS CLASSIFICAÇOES DE GOMEZ E MACIAS 
(1973-1974) 

GOMEZ REFERtNCIA 
EUTROFIA 

NQ 333 
Eutrõfi- % (a) 94,6 c os 

% (b) 82~3 

AQ i 69 
D I % ( a ) 

I 53' 1 
% (b} 1 7 'o 

NQ 3 
D I I % ( a ) 18 ~ '] 

% (b} 0,7 
NQ -

D III % ( a ) -
% (b) -

TOTAL NQ 405 
% 81 'o 

%(a) =distribuição horizontal; 
% (b) = distribuição vertical o 

MACIAS 
TOTAL 

do 1 d.2 

19 - 352 

5~4 -
20~9 - 70,4 

59 2 130 
45,4 1 '5 
64,8 50,0 26,0 

12 1 16 
75,0 6,3 
1 3 '2 25,0 3,2 

1 1 2 
50,0 50,0 

1 '1 25,0 0,4 

91 

I 
4 500 

18,2 0,8 100,0 
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TABELA 24 - CORRELAÇAO E REGRESSAO LINEAR ENTRE A ADEQUAÇAO 
PESO/IDADE E ADEQUAÇAO PESO/ALTURA, EM CRIAN -
ÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO (1973-1974) 

CORRE LAÇAO 

n = 500 
Y' = 0,81 
p < 0,001 

REGRESSAO (y = % PiSO/IDADE) 

y = -21,462 + 1,218 X 

"F" encontrado = 936,52 
11 F" critico = 3,84 . 

n = nümero de observações; 
r = correlação de Pearson. 

TABELA 25 -- CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBU!DAS 
SEGUNDO AS CLASSIFICAÇOES DE GOMEZ E KANAWATI
McLAREN (1973-1974) 

REFER[N CLASSIFICAÇAO DE 
GOMEZ CIA -

EUTROFIA D.LEVE 

NQ 335 16 
Eutrofia % (a) 95,2 4,5 

% (b) 79,0 22,9 

NQ 84 43 
D I % ( a ) 64,6 33,1 

% (b} 19,8 61 ,4 

NQ 5 lO 
o li % (a) 31 '3 62,5 

% ( b) 1 '2 14,3 

NQ - 1 
O III % ( a ) - 50,0 

+ (b) - l ,4 

TOTAL NQ 424 70 
% 84,8 14,0 

%(a) =distribuição horizontal; 

% {b) =distribuição vertical. 

KANAWATI-McLAREN 

D.MODE TOTAL 
RADA D.GRAVE 

1 - 352 
0,3 -

20,0 - 70,4 

3 - 130 
2,3 -

60,0 - 26,0 

l - 16 
6,3 -

20,0 - 3,2 . 
- 1 2 
- 50,0 
- 100,0 0,4 

' 5 1 500 
1 ,o 0,2 100,0 
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TABELA 26 -- CORRELAÇAO E REGRESSAO LlNEAR ENTRE AS ADEQUA
ÇOES DE PESO/IDADE E RAZOES DOS PERIMETROS BRA
QUIAL E CEF~LICO, EM CRIANÇAS DE SAO PAULO 
(1973-1974) 

CORRE lAÇAO REGRESSAO (y = % PESO/IDADE) 

n - 500 y - -8,358 + 1 ,086 X 

(" - OJ62 "F" encontrado = 318,84 
p <i{ 0,001 "Fn crítico 

n ~ numero de observações; 
r ~ correlação de Pearson" 

- 3,84 

TABELA 27 - ÇRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBUTDAS 
SEGUNDO AS CLASSIFICAÇOES DE MACIAS E KANAWATI
MclAREN (1973-1974) 

CLASSIFICAÇAO DE KANAWATI-McLAREN 
REFERtN MACIAS CIA - LEVE ~ D "MOD~ EUTROFIA D 

·· 1 RADA 

NQ 376 28 1 
Eutrof~a % (a} 92,8 6,9 0,2 

% (b) 
I 

88,7 40,0 20,0 

NQ 48 39 4 
D I % (a) 52,7 42,9 4,4 

% (b) I 11 '3 55,7 80~0 

! 
NQ - 3 -

D li % ( a ) - 75,0 -
% (b) - 4,3 -

TOTAL NQ 424 70 5 
% 84,8 14,0 

i 1 'o 

% (a) - distribuição horizontal; 

% (b) = distribuição vertical. 

D.GRAVE 

-
-
-

---

1 
25,0 

100,0 

1 
0,2 

TOTAL 

405 

81 ,o 

91 

18,2 

4 

0,8 

500 
100,0 
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TABELA 28 - CORRELAÇ~O E REGRESSAO LINEAR ENTRE AS VARI~

VEIS ADEQUAÇAO PESO/ALTURA E ADEQUAÇAO PER!ME
TRO BRAQUIAL/PERTMETRO CEF~LICO, EM CRIANÇAS DA 
CIDADE DE SAO PAULO (1973-1974) 

CORRE LAÇAO REGRESSAO (y =% PESO/ALTURA) 

n = 500 
r . Oj67 
p < 0:1001 

y = 22,619 + 0,770 X 
"F" encontrado = 401 ,46 
"F" crltico = 3,84 

n - nGmero de observações; 
r = correlação de Pearson. 

TABELA 29 - CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBU!DAS 
SEGUNDO 3 DIFERENTES CLASSIFICAÇOES (1973-1.974) 

ESTADO DE CRITtRIOS 
NUTRIÇAO GOMEZ 

Eutrofia 352 (70,4%) 
D I ( *) 1 30 (26!10%) 
D II (**) 16 ( 3112%) 
D I I I ( ***) 2 ( 0,4%) 

(*) =ou d.l ou doleve; 
(**) = ou d.2 ou d.moderada; 

(***} = ou d.3 ou d"grave. 

DE CLASSIFICAÇAO 
.. KANAWATI-MACIAS MclAREN 

405 (81 ,0%) 424 (84,4%) 
91 (18,2%) 70 (14,0%) 
4 ( 0,8%) 5 ( 1 ,0%) 
- ( - ) 1 ( 0,2%) 

TABELA 30 - AN~LISE COMPARATIVA DAS PREVALENCIAS DE ESTADOS 
NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, 
SEGUNDO 3 DIFERENTES CLASSIFICAÇOES (1973-1974) 

ESPECIFICAÇOES CRITtRIOS COMPARADOS 

P"L X P.A. p" I. x PB/PC P.A. x PB/PC 

Eut.rõficos 
d% 10,60 14,40 3,80 
Ed% 2 t 71 2,63 2,38 
p = 0,05 * * N.S. 

Desn. I grau 
d% 7,80 12,00 4,20 
Ed% 2»62 2 ,53 2,32 
p = 0,05 * * N.S. 

Desn. I I grau 
d% 2j40 2,20 0,20 
Ed% 0988 0,90 0,59 
p = 0,05 * * NoS. 

P.I. •.peso/idade; P.A. =peso/altura; 
PB/PC = perlmetro braquial/perlmetro cefãlico; 
* = estatisticamente significativo, ao nível de 0,05; 
N.S. = não significativa. 
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TABELA 31 --CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, DISTRIBU!DAS 
SEGUNDO A CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ E N!VEIS DE AL 
BUMINA StRICA (1973-1974) 

RELAÇAO REFEREN ALBUMINA (g./100 
PESO/IDADE CIA -

>,. 3,50 

NQ ~127 
Eutrõficos % (a) 77,9 

% ( b) 69,0 

NQ 51 
O I % ( a ) 65,4 

% (b) 27,7 

NQ 6 
o 11 % {a) 54,5 

.% (b) 3,3 

TOTAL NQ 184 
% 73,0 

% (a) = distribuição horizontal; 
% (b) = distribu i ção vertical . 

3,49 H2,80 

. 34 
20,9 
54,0 

25 
32,1 
39 '7 

4 
36,4 
6,3 

63 
25,0 

ml.) 
TOTAL 

< 2,80 

2 163 
1 '2 

40,0 64,7 

2 78 
2,6 

40,0 31 'o 
1 11 

9 '1 
20,0 4,4 

5 252 
2,0 100,0 

TABELA 32 - CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, RELACIONADAS SE 
GUNDO A CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ E OS N!VEIS DE-
ALBUMINA StRICA (1973-1974) 

CLASSIFICAÇAO ALBUMINA ( g. 100 m1 . ) 
TOTAL DE GOMEZ 

~ 3,50 < 3,50 

Eutrõficos 127 36 163 

Desnutridos 57 32 89 

TOTAL 184 68 252 

Qui 2 encontrado = 5,62; 

Qui 2 critico = 3,84. 
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TABELA 33 -- AN~LISE DAS DIFERENÇAS ENTRE PREVALENCIAS DE VA 

LORES BAIXOS DE ALBUMINA SERICA ENTRE DISTINTA~ 
SITUAÇOES NUTRICIONAIS DEFINIDAS PELA CLASSIFI
CAÇ~O DE GOMEZ EM CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O PAU 
LO {1973-1974) -

GRUPOS COMPARADOS d% Ed% p = 0,05 

Eutrõficos X D I 12,6 4,9 * 
Eutrõficos x D II 23,4 1 3,1 N.S. 
D I x D II 10,8 15 ,4 N.S. 

TABELA 34 -- CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O PAULO, DISTRIBU!DAS 
SEGUNDO A CLASSIFICAÇ~O DE MACIAS E OS N!VEIS 
SERICOS DE ALBUMINA (1973-1974) 

RELAÇ~O REFEREN ALBUMINA {g./100 ml • } 
TOTAL PESO/ALTURA CIA -

~ 3,50 3 ,49· H 2,80 < 2,80 

NQ 154 51 3 208 
Eutrõficos % (a) 74,0 24,6 1 ,4 

% (b) 83,7 81 ,O 60,0 82,5 

NQ 29 10 2 41 
d. 1 % (a} 70,7 24,4 4,9 

% ( b ) 15,8 15,9 40,0 16,3 

NQ 1 2 - 3 
d.2 % {a) 33,3 66,7 -

% {b) 0,5 3,2 - 1 , 2 

' 
% (a) =distribuição horizontal; 
% {b) = distribuição vertical. 

TABELA 35 -- CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O PAULO RELACIONADAS SE 
GUNDO A CLASSIFICAÇ~O DE MACIAS E NTVEIS SER! ~ 
COS DE ALBUMINA (1973-1974) 

CLASSIFICAÇ~O 
ALBUMINA ( g/1 00 ml • ) 

TOTAL DE MACIAS 'l 3,50 < 3,50 

Eutrõficos 154 54 208 

Desnutridos 30 14 44 

Qui 2 encontrado = 0,63; 

Qui 2 crítico = 3,84. 
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TABElA 36 -- CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O PAULO, DISTRIBUfDAS 
SEGUNDO A CLASSIFICAÇ~O DE KANAWATI-McLAREN E 
OS N!VEIS DE ALBUMINA S~RICA {1973-1974) 

CLASSIFICAÇAO DE REFEREN ALBUMINA (g./100 ml.) 
KANAWATI-MclAREN CIA -

>,... 3 '50 
I . ,, 

NQ 156 
EutrÕficos % (a) 75,0 

% (b) 84,8 

NQ 24 
O, leve % (a) 61 , 5 

% (b) 13 ,o 
NQ 4 

D. moderada % (a) 80,0 
% (b) 2,2 

TOTAL NQ 184 
% 73,0 

% {a) = distribuição horizontal; 
% {b) ~distribuição vertical. 

3,49 H 2,80. < 2,80 

49 3 
2 3,6 1 ,4 
77,8 60,0 

14 1 
35,9 2,6 
22,2 20,0 

- 1 
- 20,0 
- 20,0 

63 5 
25,0 2,0 

TOTAL 

208 

82,5 

39 

1~,5 

5 

2,0 

252 
1.00,0 

TABElA 37 --CRIANÇAS DA CIDADE DE S~O PAULO, RELACIONADAS 
SEGUNDO OS TEORES DE ALBUMINA SERICA E A CLASSI 
FICAÇ~O DE KANAWATI-McLAREN (1973-1974) -

ClASSIFICAÇ~O DE ALBUMINA (g./100 ml . ) 
TOTAL KANAWATI-McLAREN >_, 3,50 < 3,50 

EutrÕficos 156 52 208 

Desnutridos 28 16 44 

TOTAL 184 68 252 

Qui 2 encontrado = 2,38; 

Qui 2 critico = 3,84. 
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V C O M E N T ~ R 1 O S 

Fundamentalmente, os vãrios objetivos do(prese~ 
te trabalho podem ser resumidos em dois itens genéricos: a) 
avaliação do problema da desnutrição protéico-calórica em 
crianças de 6 a 60 meses, na cidade de São Paulo; b) estudo 
comparativo de métodos utilizados na avaliação do estado de 
nutrição de populações. Estes objetivos são complementares 
entre si, podendo-se compreender que a descrição de resulta
dos e sua interpretação deve, em grande parte, ser submetida 
a uma anãlise bisica dos conceitos e métodos usados. Isto -e 
mais vãlido quando se parte de princípios e instrumentos ain 
da provisórios e experimentais e, portanto, ainda não conso
lidados. 

Dentro desta proposição, os comentários são or
denados sob o seguinte esquema: caracterização elementar do 
estado de nutrição, sob o ponto de vista da epidemiologia 
descritiva; considerações sobre a metodologia, incluindo o 
estudo da albumina como indicador bioquimico do estado nutr! 
cional. Este plano de discussão não exclui a eventualidade 
de que breves referências ã análise dos métodos s'jam feitas 
no estudo dos resultados, ou vice-versa. 

A PREVALtNCTA VA V.P.C. 

A classificação de GOMEZ, aferidor da magnitude 
da desnutrição na comunidade {30, 47, 89, 155), indica que 
31,4% das crianças da amostra experimentam, no momento do 
exame, ou sofreram no passado o efeito de fatores 
que impediram sua n~rmal evolução somatométrica. 

adversos 

Esta prevalência de desnutrição protêico-calõr! 
ca, estimada pela avaliação de 754. crianças, não difere, si1 
nificativamente, da encontrada por BALDO, 5 anos antes, pes
quisando o estado de nutrição de 469 menores de 5 anos (6)o 

Na época, a frequência de casos foi de 33,9%. De início, a 
simples comparação dos valores numéricos entre si pode suge-
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r1r que, em termos de diagnõstico coletivo, o problema da 
desnutrição proteico-calõrica acha-se em fase de declfnio. 

Algumas ponderações, devem, no entanto, seres
tabelecidas, Em primeiro lugar, a exclusão, no presente tra
balho, das residincias que não se achavam cadastradas na 
"Light". Isto representa 4 a 5% dos domicflios, provavelmen
te habitados por famllias de condições sõcio-econõmicas do 
mais baixo nlvel, em que a desnutrição alcança elevada prev! 
lincia, tomo se pode inferir pelo exemplo dos favelados da 
cidade de São Paulo (91). O segundo aspecto refere-se, tam
bem, ao proce~so de obtenção da amostra, nas duas pesquisas. 
Ou seja, o fato de que se tenha recorrido, no presente estu
do, a uma distribuição estratificada das famílias, de acordo 
com seu nTvel de renda. Por conta do método de amostragem to 
dos os estratos tiveram uma representação de 20%, no rateio 
das unidades amostrais. t evidente que esta igualdade artifl 
cial de proporções não corresponde, exatamente, ao perfil de 
distribuição dos salários no universo da população. 

Assim~ na êpoca em que foi realizada a Pesquisa 
de Orçamentos Familiares, ponto de partida para o estudo da 
situaçio nJtr1ciona1 de crianças de São Paulo, a distribui -
ção est1mada das famllias por faixa de renda era a seguinte: 

TABELA 38 -- ORÇAMENTOS FAMILIARES E PERCENTAGENS DE MENORES 
DE 5 ANOS, NA CIDADE DE SAO PAULO (1973-1974) 

SAl~RIO MYNIMO 
"PER CAPITA" 

< 0,5 
0,5 ~ 1 ~o 
1 ,o 1- 1 '5 
1 '5 1- 2,5 

~ 2,5 

% DE FAMTLIAS 

7,1% 
23,3% 

19 '1% 
22,3% 
29,2% 

MENORES DE 
5 ANOS 

24,1% 
15,2% 
11 ,4% 
8,8% 
8,0% 

da E"scola FONTE: - Instituto de Medicina Preventiva Paulista 
de Medicina - Instituto de Pesquisas Econõmicas da 
Universidade de São Paulo. (Documento de circulação 
interona). 
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Observa-se, assim, que embora tendo a menor re 
presentação percentual, o grupo de baixa renda apresenta, r~ 

lativamente, 3 vezes mais crianças menores de 5 anos, na co~ 

posição familiar. Ajustando-se a prevalência assinalada pela 
classificação de GOMEZ para a amostra de 2.380 famílias, re
presentativa das condições orçament~rias da população da ci-
dade de São Paulo, a distribuição de estados nutricionais 
passaria a ter a disposição apresentada na Tabela 39. 

TABELA 39 - DISTRIBUIÇAO ESTIMADA DO ESTADO DE NUTRIÇAO DE 
CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO PAULO, SEGUNDO A REN
DA FAMILIAR E A CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ (1973-
1974) 

SALXRIO M1'NIMO CLASSIFICAÇAO DE GOMEZ 
"PER CAPITA" TOTAL 

EUTROFIA O I o I I o III 

/ 

< 0,5 118,7 96,1 20 'l 4,1 239 
0,5 1- 1 ,o 257,8 - 150,1 16 '1 - 424 

1 'o 1- 1 ,5 159,4 47,5 3 '1 - 210 
1 ,5 1- 2,5 145,5 34,2 1 '3 - 181 

>., 2,5 180,0 38,0 - - 216 

NQ 861 ,4 365119 40,6 4 '1 1 • 2 72 
% 67,7% 28,8% 3,2% 0,3% 100,0 % 

O novo quadro aLsim constituído, demonstra que 
a frequência da desnutrição proteico-ca15rica, de modo geral, 
se mantêm estacionária. ~ certo que o intervalo de 5 anos e~ 
tre os dois estudos e relativamente curto, sendo de recomen
dar-se avaliações peri5dicas que possam definir, com segura! 
ça, as tendências temporais do problema, provendo assim indi 
cações para esquemas de vigilincta epidemio15gica. Um outro 
elemento de consideração, para as bases comparativas do est~ 
do, refere-se ao padrão utilizado" Na pesquisa de BALDO o 
"standard" usado foi o de Harward {112), enquanto no presen
te trabalho foi utilizado o padrão de Santo André IV (92). 
No entanto, os valores centrais das duas populações não dife 
rem significativamente (144). 
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Além das restrições de ordem metodológica - ob
tenção da amostra e padrões de normalidade do crescimento f! 
sico - hã um terceiro elemento de desencontro entre os resul 
t?dos deste trabalho e os informes da pesquisa de BALDO: o 
critério de classificação da desnutrição de I e II graus.In~ 
vando o método original de GOMEZ, BALDO considerou como des
nutrição de I grau a adequação compreendida entre 70 e 90% 
do peso padrão adotado, ao invés da recomendação convencia -
nal de 75 a 90%0 Por outro lado, classificou como desnutrido 
de 11 grau o caso de adequação entre 60 a 70% {ao invés de 
60 a 75%, conforme o original). O resultado prãtico deste 
critério é que uma parte dos casos de O 11 são transferidos 

-para O I, aumentando a frequ~ncia desta filtima condição. Tra 
ta-se de uma conjuntura que praticamente impossibilita as 
comparações entre os diferentes estados de nutrição (O I e 
O 11) encontrados nas duas pesquisas. 

E importante assinalar que, no caso da cidade 
de São Paulo, as formas moderadas e graves da desnutrição 
proteico-calõrica (O 11 e O 111) possuem uma participação 
epidemiolÕgica bem menor do que a encontrada em outras comu
nidades estudadas no pais e em vãrias regiões do mundo, esp~ 

cialmente nas ãreas subdesenvolvidas. Para alguns países se
lecionados, a ocorr~ncia de formas moderadas e graves da DPC 
é a seguinte: Argélia, 22,5%; Kenia, 26,0%; Senegal, 13,4%; 
Tanzânia (Hambolo) 21,0%; Uganda, 30,0%; Chile, 34,6% (!); 

Colômbia, 21 ,0%; El Salvador, 24,2%; Guatemala, 28,6%; Hond.!! 
ras, 22,5%; México (zona rural), 30,9%; México (zona urbana), 
16,1%; Nicarãgua, 12,5%; Repfiblica Dominicana, 13,4%. Na Am! 
rica Latina, face aos dados disponíveis, a situação que mais 
se aproxima da de São Paulo é a do Perfi (Puno), com 4,9% de 
desnutrição moderada e grave (115)o Nos países subdesenvolvl 
dos como um todo, a estimativa é de que o li grau de desnu -
trição tenha uma preval~ncia de 25,0% e o III grau de 3,0% 
{20). Mesmo ressalvando-se a possfvel divergência de crité
rios, este aspecto quantitativo do problema da desnutrição 
avançada deve ser destacado, no confronto dos resultados ob
tidos na cidade de São Paulo e em outras ãreas do mundo. 
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Também chama a atenção a relação numérica entre 
as forças iniciais de desnutrição (O I) e as formas avança -
das {O II e O III). Hã indicações de que a proporção relati
va entre a primeira e as formas avançadas se processa segun
do a razão de 3 para 1 ou 1 ,5, em termos aproximativos. As
s~m~ na Colômbia, MORA PARRA e cols., encontraram, em crian
ças do sexo masculino, uma preval~ncia de 48,0% de O I para 
16~9% de O II + O III. No sexo feminino, a proporção era de 
50~4% de O I para 16,8% de O II e O III. (108}. No Recife, 
LUCENA obtevei no estudo de 1.157 crianças de 1 a 60 meses 
de idade, 10,0% de preval~ncia de formas moderadas e graves 
para 31 ~2% de formas iniciais, para o grupo masculino; na 
amostra feminina, 13,2% de O II e O III, contra 39,4% de O I. 
Em Sio l~iz do Maranhão, ainda segundo LUCENA (87}, o perce! 
tual acumulado de O li e O III foi de 18,2% para 42,9% de O I, 
no sexo masculino, e 31,4% de formas moderadas e avançadas 
para 4493% de desnutrição inicial, no sexo feminino. Na cid~ 

de de ~gua Preta {Pe}, BATISTA FILHO e cols. encontraram 
58,0% de ocorr~ncia de O I para 20,0% de frequ~ncia de O II 
e O III (8). São semelhantes as preval~ncias obtidas por CO~ 
TA (33) e BtGHIN (12) para vãrias outras localidades estuda
das no Nordeste Brasileiro. Para o conjunto de seis paises 
da América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon
duras, Nicar~gua e Panamã}, VITERI e cols., assinalam a se
guinte d1strtbuiçio: DI, 42,9%; O II, 18,6%; O III, 2,7% 
(153). Para o total de crianças menores de 5 anos que habi -
tam o mundo subdesenvolvido, BERG refere a provãvel ocorren
cia de 40 a 45% de desnutrição do I grau para 28,0% de II e 
Ili graus (20). 

t evidente que nao se pode generalizar estas r~ 
lações, a ponto de converte-las em postulado científico. Ne
cessariamente, a preval~ncia de O II e O III não pode ser e! 
trapolada~ através de leis matemãticas, em elemento infali -
vel na predição de O I ou vice-versa. Hã casos excepcionais 
em que as formas avançadas de desnutrição podem, inclusive, 
predominar sobre as formas mais atenuadas, como exemplifica 
o trabalho de LEVINSON, na India (85}. Nem sempre o "ice-
berg" santtirio da desnutrição apresenta o perfil desenhado 
por JELLIFFE e JELLIFFE {75}o De qualquer maneira estas ten-
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dências genéricas prestam-se para indicar relações provã -
veis - e o fato e que a distribuição da DPC em São Paulo es
capa do quadro deste suposto modelo universal de prevalência 
da desnutriçãoo Aqui hã, aproximadamente, uma relação de 9 
casos iniciais para 1 caso moderado ou grave. 

Do conjunto de informações com que se conta so
bre a epidemiologia da desnutrição proteico-calõrica no mun
do e, especialmente, em países africanos e centro-americanos 
(9, 18, 108, 115, 153), e dados disponíveis do Nordeste Bra
sileiro {7, 12, 33, 87), talvez se possa dizer que, na cida
de de São Paulo, a endemia estã prõxima do nível de controle, 
no que respeito ãs suas manifestações moderadas e graves pr~ 
jetadas em escala populacional. Isto é~ que a DPC esteja se~ 
do limitada ãs suas formas iniciais~ não evoluindo,com maior 
frequência, para as etapas patogênicas que, de fato, confe -
rem importincia medico-social ãs carências nutritivas. E es 
tas formas são, decididamente, indicadas pela frequência de 
O II e O III, seja no que se refere ao risco de vida (1, 18, 
20, 52, 73) seja no que diz respeito ãs provãveis sequelas 
(20~ 35). 

Para prevenir conclusões distorcidas, deve ser 
esclarecido que as expressões "prÕxima do nTvel de controle" 
e "esteja sendo limitada as suas formas iniciais" não tradu
zem uma perspectiva temporal aplicada a DPC, jã que, como f! 
cou referido, esta tendência não se revela, no curso dos ü1-
t1mos 5 anos. O que se deseja expressar é quet em si, a pre
valência de 3,5%, para os tipos O II e O III significa um 1! 
mite razoãvel, dentro do painel epidemiolõgico atual da des
nutrição, nos países em via de desenvolvimento. Não se dis
põe de elementos para afirmar que no passado recente a situ~ 
ção tenha sido pior ou que, no futuro prõximo, seja necessa
riamente melhor. Hã outros elementos de aferição e que, eve~ 
tualmente, serão discutidos, alem dos aspectos puramente qua~ 
titativos do problema. 

Ademais, este tipo de abordagem sugere a discu~ 
são de um conceito util ã administração sanitãria~ o nível 
de frequência que define a existência da DPC como um proble
ma de saúde publica. Não seria possível, a exemplo do que 
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5e faz com o bõcio (49), as anemias {66) e a hipovitaminose A 
(116)~ estabelecer um limite acima do qual uma determinada 
irea deva ser considerada, em princfpio, como ~rea endimica? 
Hã a proposição de BENGOA e cols., baseada em indicadores de 
mortal idade (17). Sob este aspecto, por sinal, a cidade de 
Sio Paulo estaria numa situação em que j~ não se pode medir 
indiretamente a desnutrição através da mortalidade (18). Em 
1960, a mortalidade no grupo de 1 - 4 anos, era de 5,6/1000" 
Em 1967, na Grande São Paulo, se situava entre 3,7 a 4,2/1000 
(55). Talvez seja possfvel construir um indicador mais dire
to e especifico, baseado na avaliação da morbidade. A preva
lincia da DPC pelo critério de GOMEZ, nos paises desenvolvi
dos, ser~a um ponto de referincia para a definição deste in
dicador, tal como sugerem BENGOA e cols. (17). Os autores d~ 
finem 3 situações hipotéticas (paises, regiões ou comunida
des~ A, B e C, sendo A o exemplo de ~rea padrão, sob o ponto 
de vista nutricional. Nesta população modelo, a desnutrição 
de II grau teria uma prevalincia de 3,0% e a de III grau, 
0,5%j não devendo aparecer casos de edema. Tais condições 
são atendidas, no caso da Cidade de São Paulo: a prevalincia 
de edema teve uma representação espor~dica, aparecendo em 
apena~ 1 criança examinada (0,0013%). No entanto, a existin
c1a de 5% de D I est~ distante de ser alcançada. 

O fato é que a FAO inclui o Estado de São Paulo 
como uma das regiões do mundo em que provavelmente a desnu
trição não constitui um problema de saüde publica (117). Se 
a generalização pode ser temer~ria para o Estado como um to
do, pelo menos é passfvel de discussão, em termos de Cidade 
de São Paulo. 

1) - RENDA 

O papel da renda familiar, como fator de risco 
da desnutrição, tem sido destacado por v~rios autores (9,11, 
17, 20, 26, 36, 38, 58, 74, 81, 88, 102, 104, 161), sendo 
clãssfco o estudo de LEVINSON, definindo v~rias funções ex
plicativas do estado nutricional, entre as quais o nivel de 
ingresso tem uma influincia preponderante (85)o Condicionan
tes sociais e econômicas do crescimento ffsico foram estuda
das em Santo André, São Paulo, por MARQUES e colso (92) e 
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LEVY {86}. Em São Paulo, capital, hão estudo de MARCONDES 
(91), em populações faveladas e de CAMPINO e ALVES (25). No 
Recife, COELHO também estudou o assunto, não encontrando, p~ 
rem, na renda, o poder explicativo que era de se esperar (29). 
Atualmente, o Instituto de Medicina Preventiva da Escola 
Paulista de Medicina e a Fundação Instituto de Pesquisas Ec~ 
nômicas da Universidade de São Paulo dedicam-se, conjuntame~ 
te, ao estudo do problema. o presente trabalho e, inclusive, 
um dos resultados desta linha de pesquisas. 

O que se pretende, basicamente, não ê enrique -
cera literatura de Medicina Social mostrando a verdade in -
tuitiva de que o estado de nutrição ê uma variãvel dependen
te, em grande parte, da renda familiar. O importante, estab~ 
lecida aquela premissa, e avaliar a intensidade da associa -
ção ou, mais especificamente, quantificar o risco relativo 
de cada estrato de renda. Em outros termos, identificar o 
"nfvel de pobreza" a partir do qual a desnutrição assume um 
papel particularmente significativo. De um modo mais abran -
gente» ê necessãrio situar, para considerações da política 
geral de governo, o efeito do ambiente social e econômico so 
bre o nível de vida da população. Sob o ponto de vista da 
ãrea de saüde, ê Ütil evidenciar que um mesmo quadro biológi 
co tem seu prognóstico alterado diante de quadros sociais e 
econômicos distintos, e a conduta dos serviços de saüde deve 
estar voltada para esta consideração. 

Explicitadas estas diretrizes, e fãcil distin -
guir (Tabelas 4 e 5}, através dos resultados da classifica 
ção de GOMEZ, que a desnutrição proteico-calórica tem preva
lência consideravelmente ampliada nas crianças pertencentes 
~s famílias de renda inferior a 1 salãrio mínimo "per capi -
ta"o Por outro lado, a anãlise estatística das prevalências 
comparadas mostra que a heterogeneidade da amostra explica
se, sobretudo, pelos contrastes entre estes e os demais pla
nos de renda familiar (Tabela 5). 

Ademais, as formas de desnutrição que represen
tam, efetivamente, um grave risco biológico (II e III graus) 
incidiram quase que exclusivamente em crianças destes dois 

-~ 

estrados inferiores de renda. 
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Pode-se concluir, portanto, que as famílias de
pendentes de uma renda mensal inferior a 1 ,O salário mínimo 
representam, dentro da comunidade, um grupo de alto risco, 
ou um segmento social particularmente estigmatizado pela de~ 
nutrição. No caso da Cidade de São Paulo, há, aproximadamen
te, 30,4% da população enquadrada nesta faixa econômica de 
risco relativo elevado de desnutrição, sendo que o estrato 
mais baixo {menos de 0,5 salário mínimo) constitui 7,1% da 
população. Não se está levando em conta a população mais ma~ 
ginalizada, como e o caso das famílias que não contam com os 
serviços de eletricidade (4 a 5% dos domicílios). 

r verdade que a renda ·baixa não constitui uma 
medida simples, mas uma espécie de "indicador composto", in
cluindo, simultaneamente, vãrios "handicaps" desfavorãveis, 
como baixo padrão dietético, saneamento ambiental inadequado, 
padrões subculturais prõprios, baixas oportunidades de educ! 
ção, etc. (11, 20, 29, 36, 85). Mas e, justamente, esta pol.:!_ 
valência reunida em torno de um indicador relativamente sim
ples que permite situar a renda como o mais importante pari
metro da ecologia da nutrição. 

Deve ser repetido que, embora na Cidade de São 
Paulo o problema da desnutrição não apresente maior magnitu
de, hã faixas ou núcleos da população bem caracterizados ex 
postos a graves riscos - e isto deve ser levado em conta na 
estratégia geral e setorial de combate a DPC, 

2) - IDADE 
.., 

Sob o ponto de vista do hospedeiro, a idade, e 
a principal variãvel associada ao risco epidemiolÕgico da des 
nutrição (13, 14, 30, 34, 74, 109, 135). Ate mesmo quando, 
eventualmente, o sexo pode distinguir riscos dif~rentes de 
"stress" nutricional em menores de 5 anos (26, 37, 87, 108) 
isto deve ser tomado mais como uma característica antropolõ
gica de discriminações culturais e, portanto, de natureza a~ 
biental (26, 37, 126). Por conseguinte, o que se propõe, no 
presente trabalho,e consignar a idade como a variãvel inde -
pendente mais significativa, no que se refere ã criança em 
si. 
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Ao contrãrio do que obteve BALDO, nao foi tão 
associação encontrada entre idade e estado nutri -

Qui 2 calculado (17,50) praticamente se situou no 
limite de decisão estatística da hipõtese alternativa, 
que o valor crítico foi de 15,51. A anãltse estatistica 

jã 

do~ 

contrastes em relação aos normais, mostrou diferenças signi
ficativas apenas no grupo de 6 - 12 meses quando comparado 
aos grupos de 24 meses e mais, em que se reduziu a preval~n
cia de eutrofia. As formas mais avançadas de desnutrição (II 
e III graus) tiveram preval~ncias distintas em duas situa -
ções: nas crianças de 6 a 12 meses, comparadas ãs de 12 - 24 
meses, 24 - 36 meses e 48 - 60 meses e ainda no grupo de 36-
48 meses, em relação aos de 48 - 60 meses. Em resumo, quase 
todos os contrastes significativos correram por conta da 
prevalência mais baixa de desnutrição na faixa de 6 a 12 me
ses de idade, comparada aos outros grupos etãrios, Em termos 
gerais, pode-se dizer que a prevalência da DPC atinge um pl~ 
t5 a partir de 24 meses de idade (Tabelas 6 e 7). 

Jã no trabalho de BALDO podia-se visualizar uma 
tendência praticamente linear entre a idade e a desnu~rição 
{6). Uma explicação, ao menos parcial para o fato, pode ser 
~nvocada nos padrões usados para avaliação somatom~trica do 
estado nutricional. De fato, o "standard" norteamericano re
presenta, principalmente nos 24 primeiros meses, valores me
dianos um pouco mais baixos que as m~dias de Santo Andr~ IV 
aqui utilizadas,. 

t possível (e isto representa um aspecto muito 
importante) por outra parte, que a desnutrição esteja se tor 
nando relativamente mais frequente nas idades mais baixas,E! 
ta ~ a tendência universal da epidemiologia da desnutrição 
no ambiente urbano (11, 16, 30, 104, 153), e WATERLOW e cols. 
citando JELLIFFE, chegam a afirmar, em recente revisão, que 
os pr6ximos 10 anos representarão "a d~cada da desnut~ição 

verdadeiramente infantil" (155). O fato marcante deste novo 
quadro urbano da desnutrição ~ a prãtica crescente do desma
me precoce (14, 30, 95, 104, 106, 153). Assim, a desnutrição, 
que era uma patologia dominante do período pr~-escolar, pas
sa a ter uma frequ~ncia tamb~m aumentada jã nos primeiros me 

ses de vida" 
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Hã evidências de que isto também esteja ocorre~ 
do em São Paulo. A abolição prematura do aleitamento materno 
tem sido detectada por alguns autores {130, 150, 162) e, o 
que e mais importante, passa a ser praticada em larca escala 
ate mesmo nas famllias mais pobres, num ritmo fora de prece
dentes. Uma indicação indireta do aumento da prevalência da 
desnutrição pode ser estimada pelo aumento ripido da mortal! 
dade infantil nos últimos 10 anos (55, 84). Também hão estu 
do de ROSENBURGO, demonstrando crescente afluxo de formas 
graves de desnutrição na casufstica hospitalar, em fases pr~ 

gressivamente mais precoces da vida da criança (129). Os pr5 
prios elementos da pesquisa de BALDO (6) e as informações do 
presente trabalho podem representar uma contribuição neste 
sentido, se se assinala a tendência de que as formas parti
cularmente graves da desnutrição (D III) se acumulam abaixo 
dos 2 anos de idade. Se a tendência se confirma, como tudo 
indica, a cinética epidemiol5gica da desnutrição passa a ser 
marcada por uma característica sumamente importante, dada a 
crescente vulnerabilidade da criança em seus primeiros meses 
e anos de vida, 

A medida que aumenta sua idade, o hospedeiro 
passa a desenvolver mecanismos de resistência que lhe permi
tem suportar~ em condições bio15gicas mais apropriadas, a d~ 
pla agressão das carincias nutritivas e dos "stress" infec -
ciosos (94, 95, 137). 

Esta condição tem sido definida de difrentes ma 
neiras, como "desenvolvimento de biotipos de adaptação" {88), 
de 11 homeorrexis" (123), de "respostas adaptativas,. (103, 152, 
155). Seja qual for a expressão que se adote, o fato e que a 
criança estarã tanto mais desprotegida quanto mais prematuro 
o agravo nutricional. O risco de morte e a possibilidade de 
instalação de danos irreversíveis aumentam na proporção dir~ 
ta em que se antecipa a idade de ocorrência da desnutrição 
proteico-cal5rica. Duas prevalências quantitativamente iguais 
de DPC em menores de 5 anos não significam qualitativamente 
a mesma coisa, se numa das hip5teses a desnutrição se deslo
ca contra idades inferiores a 2 anos. 
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Em sintese, na Cidade de São Paulo, o quadro g~ 
ral de preval~ncia da desnutrição ~ praticamente o mesmo, e! 
tre 1968 e 1973-1974. No entanto, a estrutura de distribui -
çao epidemiológica parece estar se modificando rapidamente. 
Em 1968, a ocorr~ncia de DPC, em menores de 5 anos, achava -
se estreitamente vinculada a evolução et~ria. Em anos mais 
recentes o quadro não se repete, e a associação estatistica 
apenas se torna significativa no limite critico da decisão, 
não mais aparecendo a tend~ncia linear sugerida no trabalho 
de BALDO (6). H~ igualdade de preval~ncia geral com desigual 
dade de distribuição et~ria, assim explicada: reduziu-se a 
frequ~ncia de desnutrição acima dos 2 anos de idade, aumen -
tando, em contrapartida, ~ua preval~ncia em menores de 1 ano. 
Esta ultima observação comparativa precisa ser posta sob re~ 
salva~ jã que no presente trabalho apenas foram examinadas 
cr1anças de 6 a 12 meses. O Gr~fico 1 mostra o desenvolvimen 
to destas tend~ncias. 
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3) - OUTRAS CLASSIFICAÇOES 

As classificações que relacionam peso/altura ~M~ 

CIAS).e perímetro braquial/pertmetro cefilico {KANAWATI-MeLA 
REN) foram tomadas com um objetivo comum: distinguir a prev~ 
lência de formas vigentes de desnutrição e avaliar sua inte~ 

sidade. Como derivam do mesmo propõsito e apresentam result! 
dos coincidentes em virias aspectos, serão aqui discutidas 
também em conjunto. 

Enquanto a classificação de GOMEZ, para o total 
de 754 crianças estudadas, demonstra a existência de 31,4% 
de casos de desnutrição, a relação peso/altura indica a oco! 
rência de 19,0% de desnutridos, dentro da mesma amostra, com 
a seguinte distribuitio: d.l (ou desnutrição leve), 17,9%; e 
d.2 {ou desnutrição moderada), 1 ,1%. Para a classificação de 
KANAWATI-McLAREN, em 500 crianças observadas, a prevalência 
total de desnutrição foi de 15,2%, assim distribuída: desnu
trição leve, 14,0%; desnutrição moderada, J ,0% e desnutrição 
grave, 0,2% {Tabelas 9 e 14). 

Seria esta, portanto, a frequência com que se 
manifestam as formas ativas ou atuais de desnutrição protei
co-calõrica, constituindo os casos de possível interesse clf 
nico. Pode-se assim estimar que, segundo uma e outra clãssi
ficação, 15% a 19% das crianças de 6 a 60 meses formam o co~ 
tingente atingido pela desnutrição em sua fase patogênica 
propriamente dita. Na realidade, a dimensão do problema nao 
é assim tão reduzida. Suponha-se que cada episõdio de desnu
trição tenha uma duração media de 3 meses. Uma prevalência 
instantânea de 19% significa que ao fim de um ano, ocorre -
riam 76% de casos de desnutrição na população considerada. 
Por outra parte, esta hipotética prevalência anual não ex
pressa que 76% das crianças seriam atingidas pela desnutri -
ção, ji que a distribuição dos casos não é socialmente homo
gênea. Assim, a presunção sõ pode ser admitida considerando
se a repetição provivel de episõdios num unico hospedeiro. 

Praticamente, a quase totalidade destes casos 
{entre 91,5% a 94,1%) acham-se na fase inicial, ou de desnu
trição leve, constituindo a clientela a ser considerada na 
fase de diagnõstico precoce do, esquema de LEVELL CLARK (15). 
São situações que podem ser facilmente detectadas e acampa -
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nhadas, desde que se d~sponha de adequada vigilãncia do pro
cesso de crescimento e desenvolvimento da criança nos servi
ços de saüde. 

A" - RENDA - Embora menos evidente que no caso da classific! 
ção de GOMEZ, ainda assim se pode determinar a influência d~ 
cisiva da renda no aparecimento da desnutrição, avaliada pe
los métodos de MACIAS e KANAWATI-McLAREN. 

Praticamente, todos os contrastes estatistica -
mente significativos (Tabelas 10 e 15) acham-se representa -
dos na comparação dos dois primeiros grupos de renda com as 
amostras dos demais estratos econômicos. A ünica exceção,ap! 
rentemente inexplicável, ocorreu na classificação peso/alt~ 

ra, no grupo de 1,5 a 2,5 salários mínimos, comparado ao gr~ 
. po de renda imediatamente superior. Não há uma lÕgica imedi! 
ta para justificar o comportamento desta faixa de renda, de~ 
tro da tendência descrita pelos demais estratos econômicos. 

Deve ser enfatisado o fato de que, embora man -
tendo prevalências globais estatisticamente equivalentes, P! 
ra cada estado nutricional, a classificação de KANAWATI-Mcl~ 

REN mostrou-se mais dependente das variações da renda que a 
classificação de MACIAS. Assim, enquanto nesta ultima, a pr~ 
valência de desnutrição variou de 27,9% para 11,3%, entre 
crianças pertencentes, respectivamente, ãs famílias de renda 
mais baixa e mais elevada, na classificação de KANAWATI-McLA 
REN esta prevalência variou, para os mesmos grupos, de 30,0% 
para 4,0%. 

B. - IDADE - Não foi revelada, para o conjunto da amostra,a! 
sociação entre a idade e o estado nutricional, quer para a 
classificação peso/altura quer para a classificação baseada 
na razão entre os perímetros braquial e cefálico. r possível 
que o teste tenha sido comprometido pela homogeneidade que 
se estabelece a partir de 12 meses de idade, suficiente para 
diluir, no conjunto dos dados, diferenças estatisticamente 
significativas que podem ser demonstradas entre a amostra de 
6 - 12 meses e outros grupos etários (Tabelas 11 e 16). 

Estabelecida esta ponderação, deve ser destaca
do o fato de que as prevalências mais baixas de desnutrição 
foram assinaladas na faixa de 6 - 12 meses: 12,9% pela rela
ção peso/altura e 10,0% pela relação entre os perímetros bra 
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quial e cefãlico. Por outro lado, a maior frequência de des
nutrição surgiu na faixa de 24- 36 meses (KANAWATI-McLAREN), 
com 23,0%, e no grupo de 48- 60 meses (MACIAS), com 22,1% 

de casos. 

De um modo genérico pode-se cóncluir que, exce
tuadas as eventuais discordâncias em relação ao grupo de 
mais baixa idade, a prevalência da desnutrição atual ou pat! 
gênicamente ativa se mantêm constante, em crianças de 6 a 60 

meses. Como, em grande parte, o estado de nutrição atual se 
relaciona com o presente ou um passado relativamente recente, 
estes resultados podem 5er indicadores indiretos da "taxa de 
ataque" ou de incidência da desnutrição. r um conceito que 
deve ser aplicado com as devidas restrições. Se aceito, como 
uma hip5tese preliminar, a distribuição dos resultados, ref! 
rentes as duas classifjcações, poderia indicar que, ao longo 
da idade pré-escolar, na Cidade de São Paulo, hâ uma taxa de 
ataque praticamente constante, da desnutrição proteico-ca15-
rica., r provãvel que na grande maioria dos casos a desnutri
ção evolua como uma situação epis5dica, de breve duração,ma~ 
tendL uma intensidade ou permanência não suficientes para i~ 

fluir significativamente na desaceleração do crescimento 5s
seo. Esta i, uma situação muitlssimo diferente da encontrada 
em exemplos de ãreas subdesenvolvidas, como o Haiti (9, 81}, 

Colômbia (108), Tndia e Paquistão {85, 136), palses centro
americanos (60~ 61, 62, 63, 64), Nordeste Brasileiro {33,67, 

87) e favelas de São Paulo (91), em que o efeito "cronicida
de" da desnutrição ê testemunhado através de frequentes e 
marcantes débitos da estatura. 

4) -- MrTODO DE SEOANE - LATHAM 

O método de SEOANE e lATHAM (139}, ao contririo 
das classificações anteriormente tratadas, permite, simulta
neamente, avaliar os diversos aspectos de interesse cllnico 
e epidemiol5g1co do estado nutricional o Possibilita que as 
virias dimensões te5ricas do problema sejam ponderadas: pre
sença ou não do agravo, sua possivel duração, seu provãvel 
efeito no passado e no presente. 

77,6% das crianças de São Paulo sao eutr5ficas 
segundo este método, isto é, apresentam estatura adequada p~ 
ra a idade e peso adequado para a estatura (Tabela 18). Em 
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17,0% dos casos, dentro da amostra de 754 crianças, a desnu
trição se resume a uma desarmonia peso/estatura. São casos 
de desnutrição atual, provavelmente recentes, manifestos ap~ 
nas na labilidade prõpria do peso, não suficientemente demo
rados para retardar, acentuadamente, o crescimento õsseo. t 
esta, aparentemente, a manifestação dominante da desnutrição 
proteico-calõrica, na Cidade de São Paulo, caracterizada pe
la fase de "homeostase imediata" (91). 

Atraso no crescimento estatural, sem defasagem 
na relação peso/altura, ocorreu em 3,5% da amostra, represe~ 
tando o tipo de desnutrição pregressa, de longa duração ou 
acentuada intensidade, sem, no entanto, comprometer o estado 
de nutrição atual. Constituem formas superadas, patogenica
mente inativas. t a situação que RAMOS GALVAN e cols. defi -
nem como de "homeorrexis", ou equilfbrio "a posteriori" da 
relação peso/estatura (123). 

Finalmente, um quarto grupo, expresso pela jus
taposição de um componente pregressn ou cr5nico e um outro 
componente atual ou agudo estã representado em 2,0% dos ca
sos estudados. 

Infelizmente, as únicas experiências com que se 
poude contar são as pesquisas de LEVINSON (85} na !ndia, e 
SASTRY e VIJAYARAGHAVAN no Paquistão (136). 

Ao contrãrio do que aqui ocorre, no exemplo in
diano os casos de desnutrição achavam-se representados por 
processos de longa duração, jã que 74,2% (praticamente 3/4) 
das crianças classificavam-se como portadoras de desnutrição 
cr5nica e atual, e 14,1% como desnutrição pregressa, com 
equilíbrio na relação peso/altura. Em ultimo lugar figuravam 
as que apresentavam apenas desnutrição atual, de curta dura
ção: 11,7% dos casos {85). 

Em Bangladesh, SASTRY e VIJAYARAGHAVAN encontra 
ram, em 360 crianças de 1 a 5 anos, as seguintes prevalên -
cias: desnutrição atual, de curta duração, 14,4%; desnutri -
ção, de longa duração, 57,3%; desnutrição pregressa, 16,6%. 
Por conseguinte, em 71,7% dos casos havia comprometimento da 
estatura. A condição de eutrofia estava representada em 11,2% 
dos casos (136). 
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Deve ser lembrado que nestes trabalhos fora in 
traduzido um fator de seletividade prévia, tal como recomen
dam SEOANE e LATHAM; sõ se aplicava a classificação em crian 
ças que, na relação peso/idade, apresentasse adequação de 
80% ou menos. Essa triagem preliminar jã discrimina, prova -
velmente, uma população com elevado comprometimento de seu 
crescimento flsico, aumentando, portanto, a chance de inclu
são de casos com estaturas inferiorizadas. Ressalvando-se es 
te aspecto da comparação, prevalece, mais uma vez, a impres
são anteriormente referida a propõsito de outras classifica
ções, de que, na Cidade de São Paulo, a desnutrição é basica 
mente definida por perdas transitõrias de peso, sem maiores 
repercussoes no crescimento esquelético. 

A. - RENDA - Hã uma relação de dependência entre renda fami
liar e estado nutricional, caracterizado pela classificação 
de SEOANE e LATHAM. Esta associação se explica, quase que i~ 

teiramente, através da distribuição do estado de nutrição 
nos dois primeiros estratos de renda. A partir de 1 ,O salã -
rio minimo "per capita" estabelece-se, praticam~nte, uma. ho
mogeneidade de situações nutricionais, como demon~tra a anã
lise estatística dos. res-ultados {Tabela 19). r uma conclusão 
adicional que confirma os dados obtidos com a aplicação dos 
outros métodos. 

Para enfatizar o efeito e a import~~cia da ass~ 

ciação basta referir o fato de que, da~ 41 crianças com des
nutrição pregressa ou desnutrição crõnica e atual, 37 perte! 
ciam a categoria de renda familiar inferior a 1 ,O salãrio mí 
nimo {Tabela 18), 

O que mais marcantemente distingue a distribui
ção do estado nutricional, sob o aspecto qualitativo, entre 
crianças de famílias de baixa renda, e a prevalência da des
nutrição em sua fase crõnica, independentes ou não do fato 
de que tenha se restabelecido o equilíbrio peso/altura. Os 
resultados indicam que mesmo em famílias de padrão econõmico 
elevado, a ocorrência de desnutrição, expressa apenas na de
sarmonia peso/altura, não é um fato inusitado, tendo ·ocorri
do na amostra numa proporção aproximada de 10 a 20%. O que é 
excepcional, entre crianças pertencentes a famílias que dis
põem de renda superior a 1 ,O salãrio mínimo "per capita" é o 
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aparecimento de formas de desnutrição suficientemente inten
sas ou suficientemente prolongadas a ponto de produzir uma 
desaceleração no crescimento õsseo. Assim, para 417 crianças 
inclutdas nesta categoria econ5mica, apenas 4 (0,9%) aprese~ 

tar·am 11 deficit 11 estatural, ou seja~ altura inferior a - 1,96 
D.P. do 11 Standard 11 considerado. Ji na faixa inferior a 0,5 
~a1ir1o mln1mo, esta situação ocorreu em 13,9% dos casos. 

Desta anã1ise da situação conclui-se que a des
nutrição representa, de fato, um problema de saGde prioriti-
rioa entre famllias cujos orçamentos não atingem 1 salãrio 
mln1mo .. per capita". Al~m dos fatos isolados de preval~ncia, 

evidenciando a grande magnitude do problema, chama a atenção 
o fato de que, nestas camadas de renda, a desnutrição evolui, 
com mutta frequência (mais de 50% dos casos no grupo de ren
da mais baixa) para a cronicidade. Isto com as restriç5es de 
se definir evolução atrav~s da impropriedade dos m€todos 
transversais de estudo. 

O comportamento da classe de renda inferior a 
0,5 salirio mínimo mostra a conveniência de se considerar, 
com maior seriedade, a condição econ5mica da população como 
fator ~ontr1bu1nte de graves 11 Stress" nutricionais. E claro 
que nio se pode manter a mesma atitude~ na ãrea dos serviços 
de saüde, diante de um caso de desnutrição vigente que, pe
las ~ndicadores econ5m1cos, tem um r1sco quase nulo de evo
lu1r por um tempo longo~ e de outro caso~ em que o progn5sti 
'o de cronic1dade i superior a 50%. Da mesma maneira como o 
comportamento marcante da desnutrição em função do orçamento 
familiar deve representar um subsidio para que, na ãrea eco
n5m1caj po1itica e social seja considerado o risco a que se 
acham expostas algumas parcelas da população. 

B. - IDADE - Embora sejam assinalados alguns contrastes, in
dicando diferença entre prevalinc1as de estados nutricionais 
segundo a idade e o m~todo de classificação de SEOANE e LA 
lHAM, como no caso do grupo de 6 - 12 meses em relação aos 
demais~ o fato ~ que, no conjunto da amostra, a distribuição 
se revela htmog~nea, pelo teste do Qui 2 • Para este comporta
mento certamente contribuiu a constância com que se manifes
ta a prevalência da desnutrição, ap6s os 12 meses de idade 

(Tabe'1a 20)" 
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Dentro desta aparente independência de resulta
dos convem, no entanto, distinguir a maior frequência de fo! 
mas crônicas ou pregressas de desnutrição, no grupo de 48 a 
60 meses, com 10 casos registrados. Em hospedeiros menores 
de 1 ano, apenas uma criança apresentou desnutrição crônica, 
do tipo compensado, isto é, com peso harmônico para a estatu 
ra reduzida. 

Mesmo com o poss1vel deslocamento da curva epi
demiológica da desnutrição para idades mais baixas, ê impor
tante assinalar que ainda não se pode demonstrar maior fre
quência de formas crôni~as de desnutrição em menores de 2· 
anos, comparativamente a outros grupos etãrios. Estas formas 
graves e/ou prolongadas de desnutrição precoce tem seus me
lhores estereotipas no marasmo e no nanismo nutricional (91, 
103, 155) e são potencialmente sericas, quanto a sobrevida e 
aos possíveis danos do desenvolvimento mental. 

Hã de se considerar, ainda, que grande parte 
das crianças com formas graves de desnutrição e pouca idade 
morrem ou se acham hospitalizadas, sendo esta uma possível 
interferência a ser contabilizada nos estudos populacionais 
da desnutrição. A grande frequência com que ROSENBURGO enco! 
trou tais casos, num hospital pediãtrico de São Paulo (129), 
pode ser um indicio de que a avaliação epidemiológica do pr~ 
blema acha-se subestimada. 

5) - CRIANÇA-RISCO 

Embora na prãtica jã se venha valorizando, na 
ãrea de saüde (11, 12), o conceito de criança-risco, o fato 
é que não existem estudos populacionais tentando desenvolver, 
através de métodos sistemãticos, as bases cientificas desta 
presunção. A idéia tornou-se axiomãtica, evidente por si,di! 
pensando estudos comprobatórios. Excetua-se ape~as o traba -
lho de BLANCA e cols. no Peru, mostrando que irmãos de cria! 
ças hospitalizadas por grave desnutrição proteico-calõrica 
apresentam evidências de atraso de crescimento f1sico (22). 
Tem a limitação de partir de casos graves, e de se restrin -
gir ãs medidas absolutas de crescimento f1sico, sem caracte
rização metõdica do estado nutricional. Em estudos populaci~ 
nais a idéia foi aplicada, no Estado de São Paulo, por GAN
DRA, em seu trabalho sobre o bõcio endêmico (49). A inclusão 
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do tema, como um dos objetivos do presente trabalho, repre -
senta, portanto, uma tentativa de testar a validade da hipõ
tese, em termos de desnutrição proteico-calõrica. 

A base do princípio ê que a desnutrição, como 
problema ecolõgico, representa uma patologia do microambien
te familiar, antes que um problema eventual do hospedeiro, 
ocorrendo imprevisivelmente. Considera-se a família não em 
sua expressão biolÕgica, como no caso das doenças de condi -
cionamento genético, mas como expressão de um microambiente 
particularmente favorãvel ã difusão de determinadas ende -
mias, como no caso das doenças transmissíveis. Enfim, como 
um foco. 

Em termos de nutrição, os fatores de risco que 
coexistem na família são, potencialmente, iguais para todos 
que apresentem idêntica vulnerabilidade, como no caso de ir
mãos de idades aproximadas. Hã, portanto, uma probabilidade 
grande de que o conhecimento do estado nutricional de uma 
criança possa indicar, com relativa aproximação, o risco de 
desenvolvimento de situações semelhantes entre seus irmãos. 
E claro que não se pode pretender igualdades absolutas, que 
não existem na epidemiologia geral, pelo simples fato de que 
fatores relacionados ao agente, ao hospedeiro e ao ambiente 
não interagem exatamente dentro do mesmo padrão, para cada 
membro do grupo f a m i 1 i a r ou c o m u n a 1 ( 1 1 ) . 

Dentro destes marcos de referência pode-se con
cluir, com base nos resultados obtidos, que o conceito epid~ 
miolõgico de "criança-risco", "contacto da desnutrição", "f! 
milia vulnerada" ou outro qualquer unitermo ê plenamente vã
lido. Assim, através da classificação de GOMEZ demonstra-se 
que a prevalência de estados nutr1cionais ê estatisticamente 
a mesma para crianças-índices e irmãos {Tabela 21). São, po! 
tanto, populações iguais, sob o ponto de vista nutricional. 
As distribuições são dependentes, como revela o teste do Qui 2 

e o coeficiente de associação de Yule. Ademais, pelo teste 
das concordâncias de Me Nemar, conclui-se que as condições 
de eutrofia e desnutrição são equivalentes, para índices e 
irmãos. Isto significa que, além das concordâncias (65,3%) 
os elementos de discordâncias se distribuem simetricamente, 
entre as duas populações. 
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Embora menos evidente que na classificação de 
GOMEZ, também se revela consistente a relação entre estado 
de nutrição de crianças-índices e irmãos, usando-se o crité
rio peso/altura {Tabela 22}. Hã associação segundo o teste 
do Qui 2 , o coeficiente de associação de Yule tem o valor de 
0,49 (na associação absoluta seria 1 ,00) e hã coincidência 
em 73% das obse~vações, através do pareamento eutrõfico-eu -
trõfico e desnutrido-desnutrido. Ademais, nos casos não coi~ 
cidentes, o teste de Me Nemar mostra uma distribuição equit~ 
tiva, indicando que os resultados finais são concordantes. 

No entanto, a probabilidade de que, através de 
uma criança desnutrida, venha a se predizer a desnutrição no 
irmão é menor que na classificação de GOMEZ, o que era de se 
esperar. Se o método visa detectar desnutrição atual e se, 
na maioria dos casos, esta situação é provisõria, a probabi
lidade de que coincida, no mesmo espaço de tempo, a mesma 
situação em dois irmãos deve, logicamente, ser menor do que 
numa classifícação capaz de aferir o presente e ate mesmo 
parte do passado nutricional, como é o caso da classificação 
de GOMEZ. 

O lmporta~te, porém, é o alcance prãtico destas 
observações .. Um caso de desnutrição diagnosticado {ou class! 
ficado, como se queira dizer) deve sempre sugerir a necessi
dade de se explorar também o estado de nutrição de irmãos 
acaso existentes, sobretudo se se trata de desnutrição ava~ 
çada. E ainda quando no irmão não venha a se comprovar a de! 
nutrição vigente~ deve-se considerar que se trata de um caso 
de risco e, como tal, posto sob a devida vigilãncia. E possi 
vel mesmo que, para a grande maioria das doenças transmissi
veis, das quais deriva o conceito de contacto, o principio 
epidemiológico de risco provãvel não esteja tão bem caracte
rizado como na desnutrição proteico-calõrica. 

Não se pode, evidentemente, simplificar o con -
ceito apenas no aspecto biolõgico da fraternidade, devendo -
se recorrer a outros indicadores que permitam melhor caract~ 
rização do risco (renda, tamanho da familia, nível educacio
nal dos pais, etc.)" Mas a simples ocorrência da desnutrição 
é um indicio de que diferentes fatores adversos se combinam, 
em torno do nücleo familiar. 
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B AN~LISE VOS MtTOVOS 

Antes que seja especificamente considerada a 
anãlise de cada um dos métodos, deve-se fazer algumas cons1-
derações sobre o conceito de estado nutricional e as dificul 
dades t€cnicas de sua definição pritica. 

Apenas para fins expositivos, assume-se, aqui, 
a conceituação de JELLIFFE, provavelmente uma das mais com
pletas, sob o ponto de vista te6r1co: o estado de nutrição i 
a resultante da disponibilidade e utilização de nutrientes a 
nfvel celular (78). Ocorre que~ praticamente impossfvel, a 
ntvel de ind1viduo e~ mais ainda, de populações, medir o nu
triente ofertado ãs cilulas ej em segundo lugar, avaliar a 
intensidade de sua utilização metab51ica. A definição fica, 
portanto, como um marco de refer~ncta operac1onalmente inexe 
quível. 

Por outra parte, como assinala WATERLOW e cols.) 
não ex1ste apenas um finito estado nutricional normal do org! 
nismo, mas uma ampla gama de adaptações a diferentes condi -
ç5es, todas compatTveis com a sa~de (155). SALOMON (comun1c! 
ção pessoal) comenta q~e o e5tado de nutrição e, especifica
mente, a desnutr1çio, não se comporta como um fen5meno esta
tisticamente discreto. Seria 9 mais~ uma vart~vel continua, 
nio devendo ser caracterizada apenas por determinadas quali
ficações mas~ sobretudo, pela sua tntensidade. No entanto, a 
aferição desta 1ntensidade implica em problemas de diffcil 
superação. Assim~ muitos trabalhos estio condicionados pela 
id€ia de que os fenSmenos b1ol6gicos comportam-se segundo 
uma tendência linear~ quando o ma~s provãvel é uma distribul 
çio curvilinear, por conta dos mecanismos de homeostase (110). 
Toda classificação~ por conseguinte, seria em grande parte 
arbitrária (21, 30~ 99). 

Um ijltimo aspecto deve ser referido: o estado 
de nutrição i um processo fisio15g1co ou fisiopato15gico co~ 
plexo, e nio apenas a expressão b~o15gica de uma carência 
dietitica primiria. O diagn6stico do estado nutricional € um 
fato independente em si~ embora devam ser considerados, na 
cllnica como na epidemiologia, os fatores que o determinam. 
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A desnutrição possui uma patogenia única para uma etiologia 
variada, e o que se busca, em primeiro lugar, ê a presença 
ou ausência deste efeito patogênico ou de suas sequelas. 

Apesar de todas as limitações que os mêtodos an 
tropomêtricos possam apresentar'~ um pressuposto bâsico deve 
ser estabelecido~ a necessidade de que sua aplicação seja 
adequada aos fins que se deseja obter. O problema fundamen -
tal, como ponde~a BtHAR, não ê o de distinguir melhores ou 
piores mêtodos~ mas de aplicã-los convenientemente (15). 

1) -- CLASSIFICAÇ~O DE GOMEZ 

Não se pode esperar que a classificação de GO
MEZ tenha um valor diagn5stico decisivo, no que diz respeito 
ao estado de nutriçãoc t mais uma classificação do que um 
diagn5stico. Pode-se atê mesmo questionar as bases te5ricas 
de que deriva e o arbltrio estatfstico com que foram demarca -. 
dos os intervalos de definição de graus de nutrição. A verda 
de ê que, embora convencional, como ocorre com todos os pa
drões de medidas, a classificação de GOMEZ vale como um exce 
lente instrumento de díagnõstico coletivo e como elemento de 
triagem para afirmação de diagnósticos a nlvel individual. 

Como aferidor epidemio15gico, sua importãr;cia, 
ressaltada em vãrias publicações (9, 17, 20, 30, 89) ê, mais 
uma ~ez, demonstrada no presente estudo. Efetivamente, se se 
fosse recorrer aos mêtodos cllnicos convencionais (sinais e 
sintomas) de relativa especificidade e de aparecimento tar -
dio (74, 114, 134) ou se utilizasse apenas os indicadores de 
peso/altura e circunferência braquial/circunferência cefâli
ca, não teria sido surpreendida, com a mesma escala de gran
deza, a importância do fator ambiental "renda" na distribui
ção populacional dos padrões de crescimento de crianças. Ou, 
ainda, não seria possfvel distinguir as diferentes magnitu -
des do problema da desnutrição na Cidade de São Paulo quando 
comparada ao Recife e São Luiz (87) e pequenas comunidades 
da Colômbia (108}, do Nordeste Brasileiro (33) e do Mêxico 
(26). São quadros eco15gicos bem distintos, e a classifica -
ção de GOMEZ indica situações nutricionais bem distintas, o 
que nio aconteceria com a relação peso/altura. O desapareci
mento quase absoluto de formas moderadas e avançadas de DPC 
em famTlias com renda igual ou superior a 1 ,O salãrio "per 
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capita 11 sugere a especificidade da classificação de GOMEZ co 
mo indicador, na epidemiologia descritiva da DPC. 

t bem verdade que, mesmo no nivel de renda mais 
elevado, continuam aparecendo, com uma frequência relativa -
mente alta, os estãgios iniciais de desnutrição proteico-ca
lÕrica. Duas explicações podem ser sugeridas: a) a desnutri
ção proteico-calõrica, sob formas leves, provavelmente sub -
siste, justificando a ocorrência de DI como situação real. 
As outras classificações também demonstram esta possibilida
de; b) uma parte, possivelmente a maior, dos casos assim 
classificados, são devidos i prõpria variabilidade normal da 
relação peso/idade. Assim, se se aplica a estatlstica 

X - X 
z = o p ' 

" o 

em que 11 Z 11 e o desvio padrão reduzido, X um valor qualquer 
procurado, X a media e D.P. o desvio padrão da distribuição, 
aos resultados da tabela de Santo André IV, verifica-se que 
o valor 11 X11

, correspondente a - 10% e mais da adequação peso/ 
idade, enquadra 18,7% das crianças de sexo feminino, com 20 
meses de idade como desnutridas. Exemplos semelhantes a este, 
apanhado ao acaso, se repetem dentro desta tabela que e tom~ 
da como padrão de normalidade de crianças brasileiras. Trata
se, assim, de uma frequência praticamente igual i encontrada 
no presente estudo, nos grupos de renda de mais de 1,5 salã 
rios minimos 11 per capita 11

: 19,6% e 17,6%. 

A estatfstica permite estimar que a tabela de 
Harward, tomada como critério de normalidade nos Estados Uni 
dos e em vãrias partes do mundo, estaria incluindo 10 a 15% 
de desnutridos, segundo a classificação de GOMEZ. t, talvez, 
por estas observações, que alguns autores se propõem a usar, 
na adequação peso/idade, o limite de 80%, como discriminató
rio da desnutrição {136, 139, 147, 156). Seria esta uma ten
tativa de conferir a classificação de GOMEZ maior valor dia~ 
nõstico, reduzindo a margem de 11 falsos positivos ... 

Qual seria, porem, o risco do 11 falso positivo .. , 
sob o ponto de vista medico? t de se crer que nenhum. E ate 
que ponto, procurando eliminã-lo, através de uma classifica
çao mais restritiva, pode-se aumentar o risco, este real, do 
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"falso negativo"? r este um segundo aspecto a ser debatido: 
a classificação de GOMEZ como elemento semiolõgico, na antro 
pometria nutricional. 

Com os resultados obtidos no presente trabalho, 
verifica-se que cerca de 5,0% dos eutrõficos, segundo a ela! 
sificação de GOMEZ, são definidos como desnutridos, quando 
avaliados pela relação peso/altura ou pela relação entre pe
rímetros. Isto significa que a indicação de eutrofia pelo 
critério de GOMEZ conta com uma probabilidade de 95% de con
firmação, quando se utiliza um método voltado para a defini
ção do estado nutricional vigente. o que e, sem düvida, uma 
boa margem de segurança. 

Em relação aos desnutridos de I grau, a probab! 
lidade de que sejam desnutridos pelos dois outros critérios 
e de 35,4% a 46,9%. No caso de D II, definido pela classifi
cação de GOMEZ, a chance de que ocorra desnutrição atual si
tua-se na ordem de 68,3% a 81 ,3%, em relação aos outros dois 
critérios. Estes resultados partem de um pequeno nümero de 
observações, mas sem düvida exprimem uma tendência vãlida P! 
ra fins prãticos. 

Se na rotina do atendimento medico parte-se da 
classificação de GOMEZ, como elemento de triagem para outras 
informações adicionais, pode-se ter uma grande segurança de 
que a evasão de casos positivos se reduz a um mínimo. O mes
mo não ocorreria se se adotasse o valor de 20% como margem 
de "deficit": uma estimativa inicial indica que 69,3% e 71,1% 
dos desnutridos, detectados pelas classificações de KANAWATI
McLAREN e de MACIAS seriam considerados eutrõficos. E esta 
conduta seria,de fato, prejudicial, especialmente nas ãreas 
onde domina a desnutrição aguda, de breve duração, como no 
caso da Cidade de São Paulo. 2/3 ou mais destes casos deixa
riam de ser detectados. 

Por outro lado, o valor semiolÕgico da classifi 
caçao de GOMEZ, definido como a probabilidade de determinar 
processos vigentes, aumenta na medida em que não ocorre "de
ficit" estatural. Assim, na criança que apresenta uma estat! 
ra de 100% para sua idade, hã igual probabilidade de que oco! 
ra coincidência entre as classificações de GOMEZ e de MACIAS 
(107). No caso, o método de GOMEZ avaliaria, com a mesma es-
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cala de grandeza, a adequação peso/altura e a adequação peso/ 
]dadeo Este argumento explica porque, em crianças com renda 
familiar elevada {Tabelas 8 e 9), hã uma aproximação bem maior 
entre os resultados das classificações de GOMEZ e de MACIAS~ 

e que a maior parte das crianças atingem adequações iguais 
ou superiores a 100% da altura esperada, como mostram os re
sultados de suas médias relativas, expressas em valores per
centuais. Por Ü1t1mo, se o caso vem sendo seguido ao longo 
do tempo, através de observações seriadas (como deveria ser 
a regra geral nos cuidados midicos oferecidos i criança), a 
relação peso/idade torna-se um guia ütil na avaliação indivi 
dual de seu estado nutricional {139). 

Uma consideração final, neste item, deve ser 
feita a prop5sito do padrão utilizado. Hã evid~ncias de que 
o crescimento humano se processa dentro de limites univer -
sais, sem maiores diferenças de ordem étnica (14, 22, 81 ,85, 
88~ 93, 98, 158~ 161), ã exceção, talvez, dos WATUSI e BAN -
TUS (58). Isto não quer dizer que, individualmente, deva se 
excluir o fator genético do padrão de crescimento. Em escala 
populacional, entretanto, as ev1dincias são no sentido de 
afirmar o universalismo somatomitrico do homem. 

Assim, hã razões para se admitir que padrões de 
povos desenvolvidos podem ser internacionalmente aceitos, P! 
lo menos nos 5 primeiros anos de vida, como mod~lo de refe -
r~ncia para o crescimento de crianças. As escalas de YOWA e 
HARVARD acham-se entre as mais usadas. Uma outra alternativa 
é a obtenção de padrões nacionais ou locais, sempre com os 
devidos cuidados, principalmente nas ãreas subdesenvolvidas, 
para que não se tome como normais valores que não revelam o 
efetivo potencial de crescimento, frustado por adversidades 
ambientais (72, 93, 114). Um bom critério nestes casos e o 
de assumir como refer~ncia amostras de indivíduos de nivel 
econômico mais elevado, como recomenda um grupo da OMS (159). 

Dentro destas diretrizes foi estabelecido, em 
1974 (144), que as m~dias de peso e altura de crianças de 
Santo Andr€ IV (92) devam ser tomadas como padrão de normal! 
dade antropomêtrica para crianças brasileiras, nos 5 primei
ros anos de vida. A decisão foi posteriormente ratificada 
por grupos de estudo de nutrição em pediatria em todas as re 
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regiões do Pais, sendo a tabela adotada também pelo Institu
to Nacional de Alimentação e Nutrição, o que oficializa sua 
recomendação. 

2) -· A DESNUTRIÇJl:O 11 VIGENTE 11 

Os dois métodos utilizados (MACIAS e KANWATI-Mc 
LAREN) embora partindo de parimetros diferentes surgem de um 
principio comum: a necessidade de relacionar, num mesmo indl 
viduo, uma valor lãbil contra um valor fixo. As variações do 
primeiro valor são tomadas como reflexo de aquisição ou per
da de tecidos, o que se relaciona com a atualidade nutricio
nal do hospedeiro (87, 91, 107, 108, 132, 139, 152). 

O fato de que muitas crianças apresentem debito 
de estatura sem debito superior a 30% na relação peso/altura 
põe em discussão a vulnerabilidade conceitual da classifica-
ção de MACIASo Ou seja, e possível e mesmo comum encontrar 
algum retardamento estatural sem que, necessariamente, a ad~ 
quação peso/altura se torne inferior a 70%. Pode ser indisc~ 
tTvel que nesta situação, a quase totalidade das crianças a
presente 11 deficit 11 irreversível do crescimento estatural ,mas 
deve-se admitir que, antes mesmo deste limite, a sequela po
de se estabelecer (Tabelas 12 e 13). 

Seria temerário, sob o ponto de vista de Medici 
na Preventiva, recomendar que sõ a partir de uma adequação 
de 70% ou menos se considere a existência da desnutrição pr~ 
priamente ditao Os resultados do presente estudo demonstram 
que, mesmo sem a ocorrência de atrasos maiores de 30%, na r~ 

lação peso/altura, e com apenas 1,1% de frequência de defas! 
gem entre 20% e 30%, a amostra apresenta redução de estatura, 
embora sem atingir o afastamento critico de - 1,96 D.Po Hã, 
assim, um efeito mensurável, estatisticamente significativo, 
em função da idade e, sobretudo da renda, sobre a evolução 
estatural das crianças, embora sem atingir a magnitude das 
sequelas do nanismo. Sob este aspecto, a oportunidade de se 
trabalhar com uma população em que as formas avançadas da de! 
nutrição são relativamente raras, representa um excelente en . -
sejo para que se ponha ã prova o efeito possível de formas ! 
tenuadas de desnutrição sobre o crescimento esquelãticoo Os 
resultados da tabela 12 parecem ilustrativos a este respeito: 
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a adequação media da relação peso/altura eleva-se de 96,19% 
a 100,19%, acompanhada por comportamento semelhante da ade
quaçao estatura1, que evolui de 96,4% para 101,09%0 

Por outra parte, em população em que a desnutri 
çao proteico-calõrica ê muito mais frequente do que a aqui 
encontrada, o atraso estatural se torna muito mais acentuado 
do que seria de se supor pela intensidade do "deficit•• peso/ 
estaturac Em muitas situações, inclusive, a caracteristica 
dominante da desnutrição ê o atraso estatural irreversivel, 
seja como fato isolado seja associado a um "deficit" peso/a! 
tura (85, 108, 136)o Estudos transversais na América Central 
tem demonstrado que as duas situações guardam um certo para
lelismo, de modo que grande parte do debito ponderal se ex -
plica pelo debito estatural, talvez mais do que este se jus
tifique por aqueleo A an~lise dos grificos de crescimento de 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarãgua de
monstram esta evidência (60, 61, 62, 63, 64). t possivel que 
na histõria natural da desnutrição a sequência seja esta:num 
primeiro tempo, o atraso do peso, não necessariamente atin -
gindo 30%, impede o crescimento estatural, Num segundo tempo 
o atraso estatural dificulta ou impede a recuperação do peso 
ideal para a idade. Estes momentos não dizem respeito apenas 
ã sequência crono1Õgica da vida da criança, mas podem também 
ser aplicados, de modo mais abrangente, ao estudo epidemiol~ 
gico do crescimento, em distintas regiões, representando uma 
chave importante para a compreensão do problema nutricional 
em seus estãgios evolutivos. 

WATERLOW considera a hipõtese de que, em paises 
centro-africanos, a desnutrição se modifica com a idade, nu
ma mesma população predominando a fase de "wasting" em ida -
des mais baixas e de "stunting" em idades mais tardias {154). 
RUTIHAUSER e WHITEHEAD verificaram, em tres tribos de Ugan
da que, numa, prevalecia a desnutrição caracterizada pela 
perda principal do peso e, em outras, a desnutrição dominada 
biotipoloticamente pela redução da estatura (134). Estas di 
ferenças se explicam não somente pela intensidade com que se 
manifesta a desnutrição como pelo efetto cumulativo de epis~ 

dios repetidos, ou a duração da fase patogênica. E possivel 
que, em crianças de São Paulo, predomine a fase "perda de P! 
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so", ao contrãrio de muitas outras ãreas, em que predomina a 
"perda de estatura". Caracterizam-se, assim, situações sing! 
larizadas por processos agudos, contra situações tipificadas 
por processos crônicos. 

Parece, conveniente que se adote, dentro da no
menclatura, o termo habitual desnutrição mesmo para situa -
ções em que a defasagem peso/altura não alcance valores tão 
elevados como os 30% propostos por MACIAS. ~ esta a orienta
ção que parece compulsiva pela consulta de alguns trabalhos 
bisicos. VITERI e cols. demonstram que o fndice creatinina/ 
estatura torna-se subnormal a partir do "deficit" de 8% na 
relação peso/altura {152); MORA PARRA e cols. definiem os ll 
mites de normalidade através de uma variação de mais ou me
nos 5,0%- na relação peso/altura, correspondente aos pontos 
de separação de~ 1 D.P. {107, 108). NAMMACHER e cols. consi 
deram como normais valores acima de 92% de adequação {110); 
RAMOS GALVAN e cols. sugerem, a partir de estudos da "homeo! 
rexis", que a harmonia somatométrica se estabelece dentro de 
limites bem infe~iores a 10% de variação {123); CANALES GAL
VAN e RAMOS GALVAN utilizaram a margem de + 5,0, no estudo 
de críanças de mais de 5 anos, no México {26); JELLIFFE pro
põe 10% de "deficit" como limite inferior da normalidade na 
relação peso/altura {74). 

Hã sõlidas razões, portanto, para se admitir que 
relações peso/altura defasadas em 10% ou mesmo menos não de
vam ser consideradas, em principio, como normais, sob o pon
to de vista de nutrição, tendo sido esta a orientação que pr! 
valeceu na escolha do critério aqui adotado. Assim, embora 
mantendo-se os limites quantitativos fixados por MACIAS, pa
rece aconselhãvel modificar a nomenclatura usada no traba -
lho original, apõs a revisão de suas bases conceituais. Os 
termos "delgado" e "muito delgado" não comunicam bem o sign! 
ficado nutricional implícito na denominaÇão, nem asseguram 
situações em que o crescimento estatural não se acha compro
metido. Os unitermos "desnutrição inicial" ou, simbolicamen
te, d.l, para definir a primeira conting~ncia, e "desnutri -
çao moderada" ou d.2, para definir a segunda, aparentemente 
sao mais justificiveis, ate mesmo por força do uso linguist! 
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co. Finalmente, débitos de 30% ou mais na relação peso/altu
ra devem ser considerados como de "desnutrição grave" ou d.3, 
ao inves de simplesmente "desnutrição", se se deseja expres
sar uma escala de intensidade do processo. 

Se o debito de 30% parece exagerado, para rotu
lar a desnutrição clínica, indiscutível, o extremo oposto, 
em função da experiência aqui recolhida, seria a adoção da 
margem de 5%, proposta experimentalmente por MORA PARRA e 
cols. {108). Aplicada ã amostra da Cidade de São Paulo, a 
classificação de MORA PARRA e cols. indicaria a prevalência 
aproximada de 37,5% de casos de desnutrição. Esta estimativa 
deriva empiricamente da aplicação da estatistica. "Z" ã tabe
la 12. Seria uma prevalência superior ã encontrada na prõ 
pria classificação de GOMEZ, o que, dentro do raciocinio co~ 
vencional, representaria um paradoxo. t interessante assina
lar que, na Colômbia, quando utilizadas na mesma amostra, as 
classificações de GOMEZ {"deficit" peso/idade de 10%) e a de 
MORA PARRA e cols. {"deficit" peso/altura de 5%) a prevalên
cia encontrada com a ultima foi muito inferior a obtida pela 
relação peso/idade. Jã no caso de São Paulo aconteceu o con
trãrio, o que torna os resultados {ou as classificações) ap! 
rentemente contraditõrios. Ocorre que, em San Jacinto {Colõ~ 
bia), predomina o tipo de desnutrição crônica, que "inflaci~ 

na" os resultados da classificação de GOMEZ, enquanto em São 
Paulo predomina a desnutrição vigente, Jque "inflaciona" a 
frequência na classificação peso/altura. 

Se se adota o nível discriminatõrio de 10% para 
ambas, os resultados se tornam bem mais comparãveis e lõgi -
cos. Ou seja, no mãximo a classificação peso/altura teria a 
mesma prevalência da classificação de GOMEZ, em termos de 
desnutrição. A única hipÕtese de que tal não aconteça e no 
caso de que a população tenha media de estaturas superiores 
ao padrão. Neste exemplo hipotético, porem, o prõprio padrão 
estaria superado como sistema de referências, devendo ser 
substituido por novos modelos de normalidade. Não seria, no 
entanto, um problema intrínseco das duas classificações em 
si. 



-93-

Hã, ainda, um detalhe a ser considerado. O aju! 
tamento das medidas corporais não se processa dentro de limi 
tes constantes para todas as idades, mas através de ciclos, 
havendo momentos em que esta variação e mínima (nascimento e 
5 ou 6 anos de idade} e momento em que se torna mãxima (123}. 
A avaliação do estado nutricional de indivíduos, pela rela -
çio peso/altura, seria tanto mais segura quanto mais prõxima 
a "homeorrexis". Trata-se, porem, de uma sofisticação que 
não deve interessar tio decisivamente aos trabalhadores de 
saüde publica. 

Independente deste enfoque crítico, deve ser 
ressal\pdo um aspecto eminentemente prãtico: a conveniência 

I .... ·~ 

de que ·se utilize, na rotina dos serviços de saüde, a rela -
çio peso/altura ou outro critério alternativo, sempre que a 
classificação de GOMEZ levante a indicação inicial de que o 
crescimento da criança não se processa dentro dos padrões 
aceitos como desejãveis. 

Um destes métodos alternativos aqui experiment! 
dos e a classificação de KANAWATI-McLAREN {80}. Sua utiliza
ção sugere que o método apresenta uma correspondência satis
fatória com o critério peso/altura: equivalência dos níveis 
de prevalência nos diversos estãgios da desnutrição, e prev! 
lência de eutrofia; concordância em 84,8% das alternativas 
"eutrõfico-desnutrido", associação, etc. O fato de que, no 
teste de concordâncias, o método não tenha se revelado equi
valente ao de MACIAS deve ser relativado: o Qui 2 foi de 4,21, 
para um Qui 2 crítico de 3,84. A simples transferência de um 
sõ caso entre as 77 discordâncias encontradas, de modo a re
duzir de 19 para 18 a diferença, teria decidido o teste em 
favor da hipõtese nula, ou seja, da equivalência de resulta
dos. Ainda assim, a correspondência não seria biunívoca. 

No entanto, mais indicado do que registrar a 
eventualidade da decisão estatística seria trabalhar no sen
tido de compatibilizar melhor os dois métodos, o que sõ serã 
possível com o enriquecimento da experiência acumulada. Um 
primeiro problema a ser superado é que, historicamente, o 
método surgiu de comparações com a classificação de GOMEZ e 
com o "índice de progresso" ("index of thriving") e não, esp! 
cificamente, com a relação peso/altura, como parece mais lõ
gico. 
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Convém analisar o fato de que, embora produzin
do resultados bem aproximados entre si, na classificação do 
estado nutricional, não foi demonstrada uma correlação e re
gressão tão funcionais entre a adequação peso/altura e a ad~ 
quação da razão entre os perímetros (Tabela 28}. Na verdade, 
estas relações quantitativas das variãveis bãsicas de cada 
método são, relativamente, muito mais estreitas entre os pa
râmetros % de peso/idade e % de peso/altura, apesar da maior 
discordância das classificações derivadas. São, portanto, d~ 
dos aparentemente contraditórios. A provãvel explicação e 
que, como padrão, foram adotadas as medias da razão períme -
tro braquial/perímetro cefãlico das crianças eutrõficas en
contradas na amostra, segundo a classificação de GOMEZ. Aco~ 

tece que este padrão passa a ter um limite inferior (90% de 
adequação} mas, no caso, não teve um limite superior, estan
do assim representadas crianças com sobrepeso: 130%, 140%, 
etc. E este, sem duvida, o principal fator de distorção das 
correlações e regressões que incluem a variãvel "adequação 
da razão entre os pertmetros". Este aspecto serã estudado em 
futuro trabalho. 

Um ponto que dificulta o esforço de compatibil! 
zação dos dois métodos é a escolha inicial do "preditor", i! 
to ê, aquele que deve ser tomado como referência (110, 155}. 
o mais comum e que·se tome como padrão o metodo mais consa
grado pelo uso, partindo-se de suas indicações para "melho -
rar" o metodo experimental. Outro critério para um estudo 
critico seria a anãlise comparativa dos fundamentos ou parâ
metros de que deriva cada metodo. Esta possibilidade foi aqui 
tentada, em carãter preliminar e em relação ao metodo de KA
NAWATI-McLAREN, a partir de crianças eutrõficas segundo a 
classificação de GOMEZ. 

O ritmo de crescimento das duas medidas, defin! 
do como incremento percentual entre cada faixa etãria e o 
grupo de 6 - 12 meses é praticamente idêntico: partindo-se 
do índice, fixado em 100%, chega-se a 114% aproximadamente, 
no grupo de 48- 60 meses (Tabela 17}. Isto assegura a cons
tância media da razão perímetro braquial/perímetro cefâlico, 
ao longo do período de 6 a 60 meses de idade. Foi, inclusive, 
em função deste resultado, que se resolveu validar o método 
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para crianças de 48 a 60 meses, não incluídas na observação 
inicial dos autores da classificação (139). 

Embora descrevendo praticamente o mesmo ritmo 
de incremento percentual, a variabilidade das duas medidas 
(perímetro braquial e perímetro cefãlico) definida pela fõr
mula 

c.v. % = X 100, 

e menos constante. O coeficiente de variação % do perímetro 
craneano é muito pequeno, situando-se entre um valor mãximo 
de 3,91% e mínimo de 2,25%. Deve-se considerar que esta va
riabilidade, em si jã bastante pequena, pode ser, de fato, 
bem menor. Isto se se considera que as medias e respectivos 
desvios foram construidos de conjuntos formados por idades 
diferentes, embora prõximas (6 - 12 meses, 24 - 36 meses, 
etc.). t provãvel que, fixada uma determinada idade (e não 
um intervalo), o coeficiente de variação do perímetro crane~ 
no de crianças eutrõficas venha se situar em torno de 1,0% 
ou pouco mais. t a ilação que se retira pela comparação das 
diferenças entre 2 intervalos prõximos -maiores, algumas v~ 

zesj do que o prõprio desvio padrão dos intervalos compara -
dos. 

Conclui-se, assim, que a circunferência cranea
na é uma medida de grande homogeneidade ou, pelo menos, de 
uma estabilidade maior que a estatura, que varia em cerca de 
4,0% para 1 D.P. quando se fixa a idade (92}. Ademais, como 
observa NELLHAUS,"o perímetro cefãlico não é afetado por di
ferenças geogrãficas, étnicas e da nacionalidade" (111). Por 
outro lado, mesmo nos casos prolongados de desnutrição, em 
que o crescimento õsseo acha-se grandemente afetado, o atra
so do cresci~ento craneano é bem menor que o retardamento e~ 
tatural. Este fato faz com que o desnutrido crônico apresen
te uma macrocefalia relativa (152). SUAREZ e cols. afirmam 
que sõ em crianças marasmãticas, atingidas pela desnutrição 
grave antes dos 6 meses, o perímetro craneano seria afetado 
(147). Seria, portanto, um argumento adicional para se consl 
derar o perímetro craneano como base de referência indivi -
dual para a avaliação de parâmetros essencialmente lãbeis,c~ 
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mo o perímetro braquial e o peso corporal o r claro que o cri 
teria não se aplicaria aos casos patológicos que se traduzem 
por variações aberrantes, como nas sindromes de macro e mi -
crocefalia. 

No que se refere ãs medidas da circunferência 
braquial evidencia-se que, mesmo em eutrõficos, sua variação 
e bem maior que a encontrada para o perímetro craneano (Tab! 
la 17)o Para o total da amostra de eutrõficos, o coeficiente 
de variação encontrado situou-se em torno de 7,4% (mãximo de 
9,72% e mínimo de 5,90%). r provãvel que, fixando-se a idade, 
esta variação venha a se reduzir significativamente. Convem 
assinalar que os valores extremos da variação acima referi -
dos praticamente coincidem com os.resultados limítrofes con
siderados por vãrios autores para a relação peso/altura (26, 
74, 108, 110, 123, 132). A variação do perímetro braquial e~ 
tre 6 - 12 meses por um lado, e 48 - 60 meses por outro, 13% 
em crianças eutrõficas da amostra),equivale ã encontrada por 
FRISANCHO (11% a 15%) em 10 estados norteam~ricanos (47). 

O comportamento da classificação de KANAWATI-Mc 
LAREN, em crianças escalonadas segundo a renda (Tabela 14), 
aparentemente revela melhor consistência que a obtida com a 
relação peso/altura. r mais fãcil aceitar que a prevalência 
de desnutrição atual em crianças do estrato de renda igual 
ou superior a 2,5 salãrios mínimos "per capita" seja antes 
de 4,0% do que de 10,3%, como revela a classificação de MA
CIAS. E, aindaj os resultados discordantes do grupo de 1,5 
a 2,5 salãrios mínimos (Tabela 9), assinalados na relação P! 
so/altura, não se repetiram na classificação de KANAWATI-Mc
LAREN. Esta técnica de avaliação foi também utilizada na Es
panha por SUAREZ e cols. (147) e representa, na opinião dos 
autores, um dos métodos mais sensiveiso O estado de nutrição 
aferido por este modelo foi determinado em 196 crianças hos
pitalizadas, mostrando concordância quase absoluta com a 
classificação simplificada aceita no Congresso Internacio -
nal de Jamaica. 

Algumas ponderações finais devem ser feitas. Hã 
evidências de que as medidas que relacionam os perímetros br~ 
quial e cefãlico podem ser tão boas ou melhores que a adequ~ 
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çao peso/altura. Hã ainda o fato de que o instrumento de co
leta dos dados se simplifica, resumindo-se a uma pequena fi
ta métrica, ao invés de balança e antropômetro. Mesmo que e! 
tas observações iniciais possam ser conclusivas, resta uma 
duvida: os bons resultados coletados por pesquisadores trab! 
lhando com procedimentos padronizados seriam reproduzidos 
com segurança satisfatõria, na rotina operacional dos servi
ços de saüde? Certamente, trata-se de uma duvida que o pre -
sente trabalho não pode responder. A introdução de uma nova 
técnica é sempre mais difícil que o aproveitamento de prãti
cas jã existentes, como é o caso do peso e a altura.Mesmo em 
relação ao perímetro braquial existem outras possibilidades 
de uso, talvez mais prãticas que o estabelecimento de rela
ções {4, 46, 141). ARNHOLD mostrou boa concordância (75%) e~ 

tre o "Quack Stic" (razão braço/altura) e a relação peso/a! 
tura. Trata-se de um método bastante simples e de elevado 
rendimento, desde que cerca de 250 crianças podem ser tria -
das, durante 1 hora de trabalho (4). SHAKIR demonstrou que 
as razões perímetro braquial/perímetro cefãlico ou perímetro 
braquial/altura não resultam significativamente diferentes, 
em relação ã circunferência braquial isolada; não haveria, 
portanto, razão para usã-las, quando implicam em duplicidade 
de esforços (141). E hã, ainda, a argumentação de EL LOZY, 
mostrando que a medida braquial isolada teria a maior parte 
do poder de predição de 6 outras medidas, inclusive a razao 
entre perímetros braquial e cefãlico (46). 

3) - M(TODO TRTPLICE 

A idéia de integrar as variãveis antropométri -
cas num sõ indicador, reunindo as adequações peso/idade, pe
so/altura e altura/idade (SEOANE e LATHAM), de maneira a in
dicar as possíveis alternativas do estado nutricional, depa
ra-se, como reconheceram os prõprios autores, com algumas ll 
mitações. Entre elas se encontravam a impossibilidade de en
quadrar, convenientemente, crianças altas e os casos de so
brepeso ( 139). 

Parte-se do princípio de que, crianças com ade
quaçao peso/idade igual ou superior a 80% são eutrõficas,por 
definição. Esta é uma afirmação passível de duvidas, jã que, 
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como foi visto através dos resultados antes expostos, cerca 
de 70% das crianças com desnutrição vigente, revelada pela 
inadequação peso/altura, seriam, por este critério de tria
gem, rotuladas como eutrõficaso 

A circunstincia de se introduzir um fator de se 
letividade (a adequação peso/idade de 80%) implica em duas 
consequências: a) transferência, para a categoria de normal! 
dade, de um grande numero de crianças portadoras de desnutr! 
ção atual; b) transferência, provãvel, para a categoria de 
desnutridos, da maior parcela das crianças portadoras de 
atraso estatural. Os resultados finais ficam, portanto, mar
cantemente influenciados pelas distorções da triagem, sempre 
orientada para a definição de desnutrição de longa duração 
(39,1% dos casos, no presente em estudo). 

No presente trabalho, o método foi aplicado com 
algumas modificações. O "deficit" de estatura considerado co 
mo indicador de atraso estatural foi de 8,0%, que é, aproxi
madamente, o equivalente a - 1,96 D.P. da Tabela de Santo 
André IV (92) e, convencionalmente, representa a linha de s~ 

paração do nanismo, definida por MARCONDES (91). Não se uti-
lizou o afastamento de 5j0% , correspondente a 1,0 D.P., 
porque sua adoção significaria que a prõpria tabela oficial 
de normais estaria incluindo 16% de desnutridos crônicos - e 
isto, evidentemente, seria um contrasenso conceitual. Para a 
relação peso/altura manteve-se o critério de MACIAS, adotado 
neste trabalho. 

Os elementos chaves da classificação passaram a 
ser as adequações estatura/idade e peso/estatura - um siste
ma binãrio, portanto, retirando-se a adequação peso/idade o 
carãter de "prova eliminatõria". Isto se baseia na posslvel 
ocorrência de casos como o de uma adequação estatura/idade 
de 95,0%, normal, portanto, peso/estatura de 95,0%, o que e 
uma condição também normal, e peso/idade de 86,6%, o que ca
racterizaria a desnutrição de I grau, segundo a classifica -
ção de GOMEZ. Estes cilculos são aplicados, plenamente, para 
uma criança de 20 meses, do sexo feminino, da tabela de San
to André IV. O exemplo mostrado não representa uma hipõtese 
rara, tendo se repetido em 17% dos casos, numa primeira ten-
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tat1va de tabulação de resultados. Decidiu-se, então, dentro 
de um rac1ocTnio siloglstico, que sempre que a estatura seja 
adequada para a idade e o peso adequado para a estatura, as 
tres vartiveis {idade, estatura e peso) são adequadas entre 
si e o caso, portanto, serã de eutrofia, sob o ponto de vis
ta antropom~trico. Inversamente, não teria sentido constde -
rar normal uma criança de estatura elevada (110% do padrão, 
por exemplo), mas com peso insuficiente para a estatura (85%), 
a1nda que seu peso seja normal para a idade. Esta modifica -
ção permite aplicar o crit~rio de SEOANE e lATHAM para todos 
os casos, universalizando seu emprego. 

O fato de que as formas de desnutrição pregres
sa atual, de longa duração, tenham alcançado 5,5% das obser-
vações (Tabela 20), numa população em que a frequência de 
D li e D III de GOMEZ ~ de 3,6%, pode ser tomado como uma 
possivel referãncia da utilidade do mêtodo. Isto porque se 
espera que são estes casos mais avançados que condicionam,na 
população, atrasos mais acentuados no crescimento flsico. Se 
isto não vale como uma prova conclusiva, oferece, pelo menos, 
uma indicação de coerência inicial. 

TAWLER observa que as me~idas antropomêtricas, 
convenientemente empregadas, tem a vantagem de Informar so
bre o presente e o passado nutricional, o que não acontece 
com os indicadores btoqufmicos e dietiticos (149). Este au
tor adota o procedimento de tomar as medidas "fora de si", 
isto ~. em valores relativos, ao invis de sua expressão abs~ 
luta. Ji anteriormente, (1963) o comitê m~dico de avaliação 
do estado nutricional havia debatido a conventãncia de ex -
pressar as medidas antropometricas em função de um valor fi
xo, de modo a traduzir a id~ia relativa de seus valores(114). 
Outra recomendação importante ~ a de se tomar medidas inte -
gradas, compondo fndices, revelando mais que uma dimensão do 
crescimento ffsico (149}, A classificação de SEOANE e LATHAM 
parece uma expressão pritica destas recomendaç~es" Um outro 
comentirfo deve ser reservado ã nomenclaturao Talvez a sim
ples tradução do texto original possa se prestar para com -
preens6es duvidosas ou incoerentes, como "desnutrição aguda, 
atual, de curta duração". Ou "desnutrição cr~nica e atual". 
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O conceito de agudo envolve, naturalmente, a 1d~ia de curta 
duração, tornando a expre~são pleonist1ca. Tamb~m o concei
to de cr6n1co engloba a 1difa de atual, embora relacionando 
a patogenia a um advento relativamente distante. Os termos 
"e~tr6fico" ou "normal" e "pregresso" são auto-explicativos. 
A tTtulo de sugestão, pode-se cogitar da aplicação dos se
guintes unitermos: 

A) Normalidade ou eutrofia; 
B) Desnutr1çio recente; 
C} Desnutrtçio pregressa; 
O) Desnutr1çio crBn1ca. 

A hipÕtese 4 consideraria como crônico o pro
cesso duplamente caratterizado pelo atraso de estatura e 
atraso na relaçio peso/estatura. Sua precisão i hipotitica, 
porque o mesmo quadro pode ser constituTdo por uma desnutr! 
çio preg essa 9 Inteiramente superada, a que se agrega um n~ 

vo epis5dio, de tariter agudo; ou por um processo contfnuo, 
de 1onga duraçio e~ ass•m~ verdadeiramente crônico. S5 a o~ 
servaçio longitudinal do caso ou elementos complementares 
podem e s, ta b e 1 e c e L'' a d ~ f e r e n c ~ ação do p r o cesso • O c o n c e i to 
de desnutrição pregressa ii essenc1almente, o conceito de 
seque1aw ou de "p5s-efe1to da DPC" (30). 

4) JILBUM1NA 

Apesa~ da eventual associação revelada, no ca
so da classif1caçio de GOMEZ, entre o estado de nutrição e 
os nl~e1s sir,cos de albumina~ o fato i que a sensibilidade 
e a espec1f1cldade deste ind1cador bioqufmico não oferecem 
as caracterTsticas que seriam de se esperar de um teste la
boratorial, dentro dos objetivos aqui tratados. 

A frequincia com que aparecem valores baixos 
de albumina no conJunto de crianças eutr5ficas, classifica
das pelos tres cr~terios de avaliação antropom~trica, poe 
em evidincia a pouca sensibilidade da hipoalbuminemia, pelo 
menos no limite de 3~50 g/100 ml. de soro, como propõe o 
ICNND (67)" 

As medidas de sensibilidade e especificidade 
da albumina em relação ao estado de nutrição são, pratica -
mente, equivalentes para os 3 mitodos de avaliação do esta-



- 101-

do nutricional, embora sejam distintos os significados clí
nicos destes critérios e quantitativamente diferentes seus 
resultados. 

r provãvel que o interesse pela inclusão da al 
bumina na bateria de testes bioquímicas utilizados na ava -
liação clínica e epidemiológica da DPC esteja empiricamente 
relacionado com as numerosas observações demonstrando a vi~ 
culação da hipoalbuminemia com o "kwashiorkor". Para estab! 
lecer graduações (ou classificações) dos níveis de seroalb~ 

mina destinados a estudos de campo, o ICNND baseia-se 
trabalho de BROCK, relacionando albuminemia com os 

no 
sinais 

clínicos e, ademais, considerando os valores mais baixos de 
albumina em crianças curadas de "kwashiorkor" e os valores 
mais altos em crianças com "kwashiorkor" (66}. McLAREN e 
cols. verificaram que em 100,0% das crianças em que o valor 
da albumina serica e inferior a 2,0 g,/100 ml' ocorria a 
presença de edema, que caracteriza, por assim dizer, o rõt~ 
lo clinico do "kwashiorkor" (100). Hã, também, o estudo ex
perimental de THOMAS e KOMBS, em pintos, considerado por 
BAERTL e cols. como "muito convinvente", sobre o valor de 
predição da albumina na desnutrição proteica (5). 

No entanto, a transferência de conclusões como 
estas para o nível de estudos epidemiológicos choca-se com 
uma série de problemas ainda não satisfatoriamente resolvi
dos. BrGHIN expressa essas dificuldades imaginando um fosso 
de separação ainda grande entre os resultados da "microfi -
siologia" (pesquisas experimentais em animais e observações 
clinicas controladas em unidades de estudos metabólicos) e 
da "macrofisiologia", representada nos estudos de popula -
ções vivendo em seu "habitat" natural. r este o impasse a 
ser resolvido (11). 

Ordinariamente, o dado laboratorial e um recur 
so subsidiãrio que se destina a esclarecer diagnósticos ai~ 
da não definidos por outros tipos de informações. Nestas 
condições, exige-se das provas laboratoriais um desempenho 
tal que exclua ao mãximo a ocorrência de falsos positivos e 
falsos negativos. No caso especifico das descrições epide -
miolÕgicas, o que se pretende, com as provas laboratoriais, 
e o concurso de testes simples, sensíveis e específicos que 
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possam ser aplicados em larga escala (populações inteiras 
ou amostras representativas), afim de indicar a preval~ncia 
de uma determinada patologiao [esta, tamb~m, a indicação 
que se faz em inquéritos sobre o estado de nutrição (74,143). 
O melhor exemplo, na medicina geral, e o das reações imuno
diagnõsticas, utilizadas na indicação de ih·fecções atuais ou 
passadas, numa população. Nestas aplicações, os testes labo 
ratoriais são mais sensiveis e mais prãticos que outros po! 
siveis indicadores, utilizando-se mesmo como método de tri! 
gem para a eventual seleção de casos que devem ser submeti
dos a estudos clinicas mais aprofundados. Teoricamente, es
tas provas bioquimicas fundamentam-se numa fase necessãria 
e prõpria da histõria natural da enfermidade considerada. 

No caso das doenças carenc1a1s, a história na
tural da patogenia pode ser resumida nas seguintes fases: 
1) carência primãria ou condicionada de nutrientes; 2) esg~ 

tamento das reservas; 3) depleção tissular de nutrientes; 
4) lesões bioquimicas; 5) lesões funcionais; 6) lesões mor
fológicas; 7) morte (15, 24, 78). Em função do que foi an
tes apresentado, espera-se, em primeiro lugar, que um indi
cador bioquimico seja capaz de surpreender modificações ain 
da não traduzidas em manifestações clinicas (funcionais ou 
orgânicas) ou dados de necrópsia. Em principio esta e a gra~ 
de diretriz das provas bioquimicas no campo da nutrição. 

Acontece que o "kashiorkor" e uma condição avan 
çada e grave, evoluindo frequentemente para o óbito {2, 18, 

101, 155). E e esta a condição em que, de fato, a sensibill 
dade da albumina serica se revela consistente, perdendo,po! 
tanto, muito de sua utilidade, seja como recurso de medici
na preventiva, seja como indicador prãtico do alcance social 
de uma patologia. [ uma situação que dispensa o concurso do 
laboratório, como assinalam BAERTL e cols. (5). 

[ possivel que, em inquéritos nutricionais, se 
possa considerar a hipoalbuminemia como um indicador do 
risco de desenvolvimento do "kwashiorkor" em grupos popula
cionais, mesmo relevando-se o fato de que concentrações bal 
xas podem ser encontradas em crianças antropometricamente 
normais, ou que valores elevados também se manifestem em ca 
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sos de desnutrição. Diante de um "stress" suficientemente 
intenso, que pode evoluir para a rutura dos mecanismos de 
adaptação, dentro, portan~o da "linha de desenvolvi~ento do 
"kwashiorkor" {74, 75), ~ posslvel que se cumpram as etapas 
convencionais da histõria natural da desnutrição. Isto ~' 
que ocorra, na hipõtese em discussão, uma queda pr~via dos 
nlveis de albumina, muito antes que se manifestem os ~inais 

do "kwashiorkor". 

Uma das melhores representações deste modelo 
seria o sarampo. Mesmo quando não evoluindo para as manifes 
tações morfológicas do "kwashiorkor", o sarampo e outras i! 
fecções podem comprometer a homeostasia da albumina s~rica 

com uma frequê~cia considerãvel {48, 83, 120). POSKITT, em 
Uganda, estudou os nlveis de albumina s~rica em crianças,a! 
tes, durante e seis semanas apõs a eclosão do sarampo. Sis
tematicamente, ocorria queda nos nlveis de albumina. No en
tanto, as 3 ünicas crianças que, antes do advento do saram
po, apresentavam nlveis de albumina inferiores a 3,0 g/100 
ml., experimentaram, surpreendentemente, uma elevação des
tes valores na semana crítica da infecção. Eram pacientes 
de ambulatório, gosando, portanto, de razoãvel condição de 
saüde. Inversamente, 5 outras crianças, hospitalizadas para 
tratamento de "kwashiorkor" e que, apõs a internação, foram 
acometidas de sarampo, apresentaram redução de seus nlveis 
de albumina, mesmo recebendo dietas que proviam 4 a 5 gra
mas de protelna por quilo de peso {120). 

FROOD e cols., estudando, longitudinalmente,60 
crianças em Uganda, do nascimento aos 3 anos de vida, enco! 
traram frequentes concomitâncias de episõdios de doenças i! 
fecciosas {especialmente sarampo, pneumonia, bronquite, ga! 
troenterite e malãria) e surtos de hipoalbuminemia. Admitem 
que a dieta tivesse uma coparticipação no desencadeamento 
do transtorno bioquímico, mas a infecção parecia ser o pr~ 

cesso dominante {48). 

Comparando crianças eutrõficas que sofreram S! 
rampo um mês antes do exame, com testemunhos tamb~m normais, 
não acometidos de sarampo, LAGO verificou que, no primeiro 
grupo, 43,3% apresentavam albumina s~rica abaixo de 3,50 g./ 
100 ml", contra 87,5% do grupo experimental. Estas prevalê! 
cias eram, respectivamente, de 91,3% a 100,0%, em crianças 
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de I e II grau de desnutrição e que haviam sofrido de saram 
poo Entre portadores de D I e D li, sem histõria recente da 
infecção, a frequência de hipoalbuminemia foi de 25,0 e 
33,3% (83)o Seria o fato de se concluir que a agressão in
fecciosa estaria levando as crianças para a "linha de desen 
volvimento do kwashiorkor", concebida por JELLIFFE (74, 75). 

Em exemplos extremos, o sarampo, como outras 
doenças infecciosas, constituiria a explicação mais simples 
de "raros casos de "kwashiorkor" agudo, como resultado de 
uma rãpida queda de albumina e edema consequente, sem afe
tar, materialmente, as medidas flsicas" (141). Isto explic! 
ria a aparência normal das crianças. E abre, ainda, uma no
va perspectiva na patogenia do "kwashiorkor": a possibilid! 
de de que os transtornos catabÕlicos sejam ~e muito maior 
importância do que os impedimentos anabÕlicos, tradicional
mente considerados (48). 

Restariam, ainda, muitas dfividas, para se com
preender a dimensão populacional dos resultados. Por que 
crianças eutrõficas, estudadas por LAGO (83) apresentam tão 
frequentemente valores baixos de albumina, mesmo quando não 
acometidas de sarampo recente? Por que a ocorrência de val~ 

res abaixo do "aceitãvel" nestas crianças antropometricame! 
te normais do Nordeste Brasileiro e mais frequente que em 
crianças desnutridas de São Paulo? Por que crianças desnu -
tridas do grupo controle apresentam melhor distribuição dos 
níveis de albumina serica que crianças antropometricamente 
normais, do mesmo grupo? 

Tem sido verificado que a dieta, em si, rela
ciona-se com o nível de albumina serica, que seria signifi
cativamente mais elevado nas populações mais consumidoras 
de protetnas animais (54)o Ainda assim permanece a dfivida 
da interpretação: crianças centro-americanas, habitando em 
ãreas rurais, com baixo consumo de protetnas animais e com 
um estado de nutrição bem inferiorizado, em relação as cria! 
ças de São Paulo, apresentam distribuição de albumina séri
ca incomparavelmente melhor que os aqui encontradas (60,61, 
62, 63, 64). Ademais, se a "linha de desenvolvimento do 
kwashiorkor", denunciada epidemiologicamente através da ele 
vada frequência de valores baixos de albumina, fosse uma 
evidência real, no caso de São Paulo, era de se esperar a 
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ocorrência de manifestações clinicas com re1at1va frequên -
ci<L Na verdade, apenas _uma criança apresentou edema ma1eo-

"" lar, entre 754 estudadas {0,013%). Na Am;rica Central este 
dado ocorreu entre 0,1 a 0,2% dos examinados (60, 61, 62, 
63, 64). A hip5tese dietética e metab511ca de BAERTL e cols"J 
para explicar a gênese da hfpoalbuminemia (5), não se aplt
ca a amostra estudada em São Paulo, seja pelos informes de 
que se dispõe sobre alimentação das crianças e sobre o pa
drão de ocorrência de patologia associada {dados inéditos 
do Instituto de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 
Medicina e Instituto de Pesquisas Econômicas da Universida
de de São Paulo) seja pelas características locais da des
nutrição proteico-ca15rica. 

Parece extremamente difícil estabelecer até 
que ponto ou até que prevalência se pode aceitar como nor -
malmente esperado, o aparecimento de valores de albumina 
abaixo de 3,50 g"/100 ml" Este, como os demais limites de 
classificação utilizados pelo ICNND, são trans~tõrios e ex
perimentais e parece haver tendência recente de se fixar va 
lores ainda mais elevados. 

SCHENDAL e cols., ci.tados por WATERLOW, refe
rem que em populações bem alimentadas, o coeficiente de va
riação da albumina em torno da midia seria de 10,0%, de mo
do que valores abaixo de 20,0% seriam suspeitos "em qual -
quer individuo" (155). Na mesma 11nha de pensamento, BAERTL 
e cols. destacam a tendência de que grande parte da litera
tura reconhece o nível de albumina sérica como indicador im 
pll~ito ou explícito da deficiência proteica, sendo mesmo 
usado para validar outros testes laboratoriais (5)" No en
tanto, os autores indicam situações dietéticas, efeitos me
tab51tcos e condições pato15g1cas que podem alterar o pa
drão de respostas da soroalbumina e tornar sua interpreta -
ção relativamente complexa. 

O Instituto de Nutrição de Centro Amãrica e Pa
namã (INCAP) e o Instituto de Investigações Internacionais 
dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos assu -
mem uma posição bastante rlgida. Afirmam que a albumina se
rica não diminui gradualmente, segundo a progressão da des
nutrição proteica, mas sim rapidamente, na fase aguda e gr~ 
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ve. "Portanto, indivfduos com valores baixos e deficientes 
·{menores de 3,51 g./100 ml.) representam, necessariamente, 
casos de deficiência proteica sufi~ientemente seria para al 
terar estas cifras". Em função desta premissa, concluem por 
identificar graves problemas de desnutrição em vãrios pai
ses estudados, mesmo quando a prevalência de valores abai
xo de 3,51 g./100 ml. apresentou a seguinte distribuição: 

Costa Rica, 19,7%; Nicarãgua, 5,01; Honduras, 3,3%; Guatêma 
la, 3,1%; El Salvador, 5,2% (60, 61, 62, 63, 64). 

A interpretação, porim·, não parece tão simpli
ficada. Assim, trabalhos de GRAHAM e cols. mostram que, em 
muitíssimos casos, a manutenção ou o aumento do nfvel de al 
bumina em crianças desnutridas correlaciona-se inversamente 
com o aumento do peso, vale dizer, com ~ melhoria do seu e! 
tado nutricional {53, 54). Em outras palavras, os ~ue aume! 
tam, mais rapidamente de peso, no curso da recuperação nu
tricional, não são os que experimentam os maiores aumentos 
de albumina sirica, mas, justamente, o contrário. E, ainda, 
o comportamento da albumina dependeu, muito mais, do aporte 
calõrico da dieta do que do seu conteúdo proteico. 

A combinação das três variáveis {peso, albumi
na e dieta) conduziu as seguintes observações: a) não há dl 
ferenças significativas na ingestão de 2 ou mais gramas de 
proteinas por quilo de peso corporal, seja na re~~auração 

da albumina seja na velocidade do aumento ponderal; b) o que 
decide o aumento do peso ê, fundamentalmente, a quota calõ
rica da dieta; c) todos os grupos de desnutridos que osten
tavam albumina serica superior ou igual a 4,0 g./100 ml. ,e~ 
perimentaram redução dastes nfveis, no curso da recuperação 
nutricional, sendo tanto maior a queda quanto melhor o ga
nho de peso; d) mesmo nos que ingressaram no tratamento com 
valores baixos da albumina, observou-se redução nas protei
nas totais, embora a albumina não sofresse diminuição {53, 
54). Convêm assinalar que estas crianças não apresentavam 
desidratação, e que o aumento de peso não poderia ser atri
buido a simples acréscimo de massa adiposa, já que se corre 
lacionava com a retenção nitrogenada. 

Outro aspecto a ser considerado ê que, de modo 
geral, dietas elaboradas ã base de proteinas vegetais, mes
mo oferecendo ~scores 11 bioquímicas semelhantes ãs proteinas 
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animais ou ao padrão FAO, tendem a definir valores de albu
mina entre 0,5 a 1 ,O g. mais baixos que os obtidos com a C! 
seina, em populações humanas. Esta diferença não apresenta, 
entretanto, qualquer importância clínica (54). 

Não hã, como assinalam os autores, explicação 
satisfatória para estes fatos, até mesmo porque os mecanis
mos que governam a homeostasia das proteinas sér1cas são em 
grande parte ainda desconhecidos. E semelhante a conclusão 
DE WOODRUFF, na tentativa de correlacionar medidas físicas 
e dados bioquímicas coletados pelo ICNND, em crianças do 
Uruguai e Venezuela (158}. São tambem contraditórios, sob o 
ponto de vista antropometrico, os resultados obtidos por 
NAMMACHER e cols., comparando duas aldeias da Guatemala. Em 
S. Juan, 74% das crianças tinham albumina sérica inferior a 
3,52 g./100 ml., em Santa Cruz, 23%, embora os elementos s~ 
matometricos, por si, não pudessem sugerir esta tendência 
(110}. A albumina tambem não mostrou aderência com os dados 
dietéticos e antropometricos, coletados por GUTHRIE e cols. 
(57) o 

RUTISHAUSER e WHITEHEAD observaram tribos afr1 
canas em que a media de albumina serica se aproximava de 
6 gru/100 ml vt encontraste com outras em que a media se si 
tuava em torno de 3 gr"%, sem encontrar justificativa para 
diferenças tão exageradas (134}. 

Em resumo, pode-se assumir que, em função dos 
critérios de especificidade e sensibilidade definidos por 
ARMITAGE para provas biológicas, a albumina serica estã lon 
ge de atender os requisitos de um bom indicador {3). O que 
se deseja é um recursos auxiliar que simplifique a informa
ção e a interpretação de modo significativo. Tal como ê apre 
sentada no guia provisõrio de interpretações bioquímicas do 
estado nutricional (66} e como tem sido utilizada, na prãt! 
ca, em muitos estudos (60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 
71}, a albumina parece não oferecer um ponto de referência 
muito esclarecedor. E possível, mesmo, que a busca de solu
ções puramente quantitativas, como a reclassificação dos V! 
lores em função de novos intervalos, não acrescente maiores 
avanços, no sentido de conferir ao indicador sensibitidade 
e especificidade mais adequadas. Os elementos do presente 



-108-

trabalho parecem indicar que, a medida que se ganha em sen
sibilidade se perde em especificidade, quando os resultados 
da albumina são cruzados com as 3 classificações antropome
tricas. Para superar este impasse, BAERTL e cols. sugerem 
uma prova aditiva: a razão glicina/valina (5). Albuminemia 
normal, com razão glicina/valina alterada, seria um achado 
de desnutrição; do mesmo modo, a razão de glicina/valina 
normal, em casos de albumina baixa, indicaria 11 razões não 
nutricionais .. para a hipoalbuminemia. Seria, portanto, um 
teste do teste. 

Nada indicaria, no entanto, que diante de um 
novo quadro, a situação inicial mantenha seu valor de pred! 
ção ou de juizo final. Como destaca um comité de especial i! 
tas, a natureza e os 11 Stress 11 metab5licos da DPC variam de 
pais para pais e de ambiente para ambiente, e um procedime~ 
to Ütil sob um conjunto de circunstâncias pode ser menos 
ütil em outro (31)" O grupo conclui que, no presente estã
gio, todos os testes precisam ser considerados como possib! 
lidades de pesquisas, antes que sejam tomados como informa
ções de valor comprovado. 
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VI- CONCLUSOES 

1) - 32,7% das crianças da Cidade de São Paulo são portad~ 
ras de desnutrição proteico-calõrica, segundo a clas
sificação de GOMEZ. A prevalência é de 19,0% de acor
do com a adequação peso/altura, e de 15,2% segundo a 
relação pertmetro braquial/pertmetro cefãlico. 

2) -As formas moderadas e graves de desnutrição são rela
tivamente raras: 3,5% pela classificação de GOMEZ, 
1,1% pelo critério de MACIAS e 1,2% pelo método KANA
VATI-McLAREN. t posstvel que, como problema de saúde 
pública, a DPC se encontre num modelo de prevalência 
prõximo ao ntvel de controle. 

3) -A desnutrição atual, de breve duração, é a forma pre
valente da DPC, aparecendo em 17% da amostra. 3,5% dos 
casos são portadores de desnutrição pregressa e 2,0% 
de desnutrição crônica, pelo critério de SEOANE e LA
THAM" 

4) O conceito de criança-risco, aplicado ã epidemiologia 
da desnutrição proteico-calõrica, mostrou-se bastante 
consistente, através dos critérios utilizados para es 
t1mar sua validade prática. 

5) -A prevalência da desnutrição proteico-calõrica mantem
se praticamente estacionãria, entre 1968 e 1973. Tudo 
indica, no entanto, que a estrutura epidemiológica da 
desnutrição está se modificando sensivelmente, pelo 
aumento de casos em crianças de mais baixa idade e re 
dução de frequência de desnutridos nos estratos de 
idades mais altas. 

6) -- Hã uma prevalência particularmente elevada de desnu -
trição em crianças pertencentes a famtlias de menos 
de 1 ,O salário mtnimo "per capita", que representa 
cerca d~ 30% das famflias da Cidade de São Paulo. K~ 

grupo de menos de 0,5 salãrio mínimo, mais de 50% das 
crianças apresentam-se desnutridas, pela classifica -
ção de GOMEZo 
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7) --Nas crianças de famílias de padrão econômico elevado 
ocorre, quase exclusivamente, desnutrição aguda, em 
seu estãgio inicialo Entre crianças de faixa infe
rior a 0,5 salãrios mínimos, mais da metade das for
mas de desnutrição aguda evoluiriam para a cronicida 
de" 

8) -Os métodos de avaliação baseados na relação peso/al
tura e perímetro braquial/perímetro cefãlico aprese~ 
tam satisfatõria correspondência entre si, podendo 
ser utilizados com resultados praticamente equivale~ 
tes. 

9) --A relação perímetro braquial/perímetro cefãlico man 
tem-se constante ainda em crianças de 48 - 60 meses 
eutrõficas, segundo a classificação de GOMEZ. Assim, 
o método de KANAWATI-McLAREN pode ser aplicado tam
bém neste grupo etãrio. 

~O) -- 27,0% das crianças examinadas apresentam níveis de 
albumina sérica inferiores a 3,50 g./100 ml. 

11)- Não foi encontrada associação entre desnutrição vi
gente (classificações de MACIAS e KANAWATI-McLAREN) 
e hipoalbuminemia, 

12) --A albumina comportou-se como um indicador pouco sen
sTvel e pouco específico, em relação ao estado nutri 
cional an·tropometricamente determinado. Sua sensibi
lidade situou-se entre 31,8% e 36,4%, e sua especif.:!_ 
cidade entre 75,0 e 83,7%. 
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v 1 1 R E S U M O 

O autor estuda as condições nutricionais de 754 

crianças de 6 a 60 meses, pertencentes a 500 famílias resi
dentes na Cidade de São Paulo. A amostra foi distribuida em 
5 estratos de renda e 5 grupos etãrios. 

Na avaliação do estado nutricional foram utili
zados métodos antropometricos: peso/idade (GOMEZ), peso/al
tura (MACIAS) e circunferência braquial/circunferência cef! 
lica (KANAWATI-McLAREN), de modo a aferir prevalência e in
tensidade da desnutrição. Para caracterização do estãgio 
da desnutrição (aguda, cr5nica e pregressa) foi considerada 
a sugestão de SEOANE-LATHAM, com modificação parcial do cri 
terio, afim de universalizar seu emprego. Estudou-se, tam -
bem, numa sub-amostra de 252 casos, a sensibilidade e espe
cificidade da albumina como indicador bioquímico, em rela -
ção aos critérios antropometricos de avaliação do estado n! 
tricional. 

Os resultados indicam associação entre renda(s! 
lãrio mintmo "per capita") e estado nutricional, através 
dps diversos critérios utilizados. A fr~quência de desnutri 
ção, entre familias de mais baixa renda, e 5 a 6 vezes maior 
que entre famílias do padrão social mais elevado. Acima de 
1 ,O salãrio "per capita 11

, o aumento da renda familiar nao 
se faz acompanhar de melhora significativa do estado nutri
cional das crianças. Este valor constitui, pois, um indica
dor social muito fitil do risco de desnutrição. 

Ao contrãrio da renda, a idade não se comportou 
como uma variãvel importante na determinação do estado nu
tricional, com exceção do grupo de 6- 12 meses, em que e 
evidente a menor prevalência de desnutrição proteico-calõri 

' -
ca" No entanto, hã indicações de que a DPC estã sofrendo.um 
deslocamento em relação ã idade do hospedeiro, torna·'l1'do-se 
mais frequentes os casos de desnutrição em idades mais pre
coces, Esta ê a inferência a que se chega, quando se compa
ra os resultados da presente pesquisa com os obtidos 5 anos 
antes e, ainda, quando se considera as tendências epidemio
lógicas do problema nos centros urbanos. 
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São relativamente raras as formas moderadas e 

graves da desnutrição proteico-calõrica em crianças de São 
Paulo, Mais de 90% dos casos de desnutrição são leves ou 
iniciais, assinalando-se um franco predo~inio das formas ag~ 
das sobre os processos crônicos e pregressos. Hã uma asso -
ciação evidente entre o estado de nutrição de crianças-indl 
ces e irmãos, de modo que a identificação de um caso de DPC 
pode oferecer uma indicação aii"l sobre o estado de nutrição 
provãvel do irmão. Entre crianças portadoras de desnutrição 
do II grau hã uma ocorrência de aproximadamente 80% de des
nutrição entre irmãos de 6 a 60 meses. 

As 3 classificações comparadas entre si indicam 
que hã praticamente equivalência entre os critérios de MA
CIAS e KANAWATI-McLAREN, no que se refere aos níveis de pr~ 

valência da desnutrição e seus graus de intensidade. No en
tanto, para fins de avaliações individuais, a concordância 
não se estabelece com a mesma probabilidade. Os resultados 
destes dois métodos se distinguem, estatisticamente, dos 
obtidos com a classificação de GOMEZ. 

A albumina não se comporta como um indicador 
sensível e específico do estado nutricional. Um nümero ele
vado de crianças {27%) apresentou níveis de albumina sérica 
abaixo dos valores aceitáveis. No entanto, estes resultados, 
não mostram uma associação consistente com o estado nutri -
cional. Hã indicações de que a prova bioquímica não melhora, 
satisfatoriamente, as informações sobre o estado nutricio -
nal da amostra estudada, quer sob o ponto de vista da des -
crição epidemiológica quer pelas inferências clinicas deri
vadas da antropometria. 

Discute-se as bases teõricas da utilização da 
albumina sérica em in~u~ritos de nutrição, evidenciando-se 
que resultados e interpretações acham-se frequentemente as
sinalados por düvidas e contradições que comprometem sua 
utilidade como indicador bioquímica do estado nutricional. 
E provãvel que as alterações bioquímicas e antropométricas 
apresentem tempos de respostas não concordantes, na grande 
maioria dos casos de desnutrição. 
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SUMMARY 

The purpose of the r.esearch reported in this paper wa.s to 

study the nutritional status of 754 children, aged 6 to 60 months, 

belonging to 500 families in São Paulo. The sample was distributed 

into 5 income stratum and 5 age groups. 

The incidence and degree of malnutrition were determined by 

the following anthropometric methods used in the assessment of the 

nutritional status: weight/age (GOMEZ), weight/height (MACIAB) and arm 

circumference/head circumference (KANAWATI~cLAREN). To verify if 

malnutrition was acute, chronic or past, SEOANE-LATHAM's metho~as 

taken into account after a modification o f the cri teria in order to 

generalize its use. The sensitivity and specificity of albumin as a 

biochemical index in relation to the anthropometric criteria used in 

the assessment of the nutritional status were also studied in a sub-sample 

of 252 cases. 

The resulta show an association between income (per capita 

living wage) and nutritional status. The frequency of malnutrition 

is 5 to 6 times higher in low-income families than in higher-income 

families. With a per capita above 1,0 living wage the increase of the 

family income is not followed by a significant improvement of the 

children's nutritional status. So this value representa a very useful 

social indicator of malnutrition risk. 

In contrast, age was not an important variable in the 

assessment of the nutritional status, with exception of the group aged 

6-12 months who showed the lowest prevalence of PCM. However there 

is an evident alteration in the distribution of PCM in relation to the 

child' s age and PCM is more f'requently found among younger groups .. 

This is the conclusion to be draw when the results of this paper are 

compared to those obtained 5 years ago and when the epidemiological 

tendencies of the problem in urban areas are taken into consideration. 

PCM in its severe and moderate forms is only rarely seen 

among children in São Paulo. More than 90'/o of the children suf'fers 

f'rom acute malnutrition, mild or initial. There is an evident 

association between the nutritional status of the index-children and 

those of their siblings. So the identification of a 



case of PCM can be a useful indicator of the probable nutritional 

status of the siblings. Among child.ren suffering from 2nd. degree 

malnutrition there is an occurrence of about 8o% of malnutrition 

among siblings aged 6 to 60 months. 

A comparison of the theree classifications used in 

this paper indicates that MJ\CIAS' and KANAWATI- McLAREN's criteria 

are practically equivalent concerning the prevalence and degree 

of malnutri tion. Jioi·íever, f'or individual evaluations this 

agreement has not been ectablished with the same probability. 

The resulta of' these t;,;ro meJ(.hods are statistically dif:ferent from 

those provided by GO~:EZ cl.assification. 

Albumin does not behave as a sensitive and specific 

index of the nutritional status. Serum albumin levels o:f a great 

number of children (27%) were below the acceptable values. However, 

these results do not indicate a clear association with the 

nutritional status. Evidence shows that this biochemical test 

does not appear to improve signi:ficantly the in:formation on the 

nutritional status of the sample under study. either from an 

epidemiological point o:f view or from clinical in:ferences 

suggested by antbl•aponetry. 

The theoretical basis of the use of serum albumin in 

nutrition surveys is discussed and it is pointed out that the 

resulta and interpretations are frequently marKed by doubts and 

contradictions which jeopardize its use:fulness as a biochemical 

index of the nutritional status. It is probable that biochemical 

and anthropometrical alterations show dif:ferent time o:f responses 

in the most cases of malnutrition~ 


