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RESUMO  

 

O estado de Alagoas, quando comparado aos demais estados brasileiros, é aquele que 
apresenta os piores indicadores econômicos e sociais. Sua região semi-árida sem dúvida é 
uma região de maior vulnerabilidade, onde os problemas inerentes ao estado são agravados. 
Apesar das condições adversas, a prevalência de desnutrição infantil diminuiu na região, ao 
passo que houve um aumento nos casos de obesidade. Estes dados indicam que o processo de 
transição nutricional que se desenvolve no Brasil já atingiu a região semi-árida de Alagoas. A 
transição nutricional corresponde à passagem de um estágio de atraso econômico e social para 
uma etapa baseada em valores da chamada civilização ocidental. Em Alagoas, nos últimos 
anos, foram observadas importantes modificações socioeconômicas, demográficas e na 
estrutura de serviços públicos que podem ter contribuído para a transição nutricional. 
Todavia, as mudanças ocorridas explicam apenas parcialmente o desenvolvimento desse 
processo, especialmente no que diz respeito ao aumento da obesidade. Portanto, é bastante 
provável que padrões específicos de crescimento pré e pós-natal também estejam envolvidos 
na determinação da transição nutricional. O objetivo do presente trabalho é investigar se a 
nutrição no início da vida está influenciando o processo de transição nutricional pelo qual 
vem passando a região semi-árida do estado de Alagoas. Para isto, foram realizados dois 
estudos. O primeiro estudo foi “Déficit estatural se associa à magreza em crianças da região 
semi-árida de Alagoas” e o segundo foi “Estado nutricional de pré-escolares da região semi-
árida de Alagoas segundo exposição ao aleitamento materno”. Ambos foram do tipo corte 
transversal envolvendo amostra probabilística representativa dos pré-escolares da região. No 
primeiro estudo, que investigou se crianças do semi-árido com déficit estatural tendem ao 
sobrepeso, ou se, alternativamente, tendem à magreza, foi observado que o déficit estatural se 
associou ao déficit ponderal, e não excesso de peso. No segundo estudo, investigou-se o efeito 
do aleitamento materno sobre a ocorrência de desvios antropométricos em crianças. 
Observou-se que o aleitamento materno por um período mínimo de trinta dias parece proteger 
contra o sobrepeso infantil. Conclui-se que a nutrição no início da vida tem influência sobre o 
processo de transição nutricional pelo qual vem passando a região semi-árida de Alagoas, 
uma vez que a nutrição nas fases iniciais pode interferir no estado nutricional, especialmente 
na susceptibilidade ao surgimento de obesidade. Dessa forma, promoção à alimentação e 
nutrição saudáveis em gestantes e crianças deve ser uma estratégia prioritária para a 
prevenção de doenças crônicas, fim de atenuar o avanço da transição nutricional, 
especialmente no semi-árido alagoano, região de extrema vulnerabilidade social. 

 
Palavras-chave: desnutrição, obesidade, nutrição no inicio da vida, transição nutricional. 
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ABSTRACT 

 

Alagoas is the poorest state of Brazil, and the semiarid region of Alagoas is the poorest region 
of this state. Although the population of the semiarid region is of very low income, the 
prevalence of childhood malnutrition decreased, while obesity is increasing. These data show 
that the semiarid region of Alagoas is in nutritional transition. The nutritional transition is the 
change in socioeconomic structure that led to a change in diet and activity patterns. An 
important change in socioeconomic and demographic structure occurred in recent years in 
Alagoas. Changes in the quality of diet and level of physical activity are likely the main 
determinant factors of the nutritional transition. However, recent evidences suggest that 
specific patterns of prenatal and postnatal growth are also potential contributors. The 
objective of this work is to investigate if early nutrition influences the nutritional transition in 
the semiarid region of Alagoas. For this, two studies were elaborated. The first study was 
entitled “Stunting is associated with wasting in children from the semiarid region of Alagoas” 
and the second was “Nutritional state of preschool children in the semiarid region of Alagoas 
according to breastfeeding exposition”. The both searches were sectional study involving a 
sample of the preschool children living in the semi-arid region of Alagoas. In the first study, 
that investigated if stunting children of the semiarid region tend to the overweight, or if, 
alternatively, they tend to wasting, we observed that stunting is associated with wasting. In 
the second study, was investigated the effect of breastfeeding on stunting and overweight in 
children. We observed that breastfeeding for thirty days seems to protect against the 
overweight in childhood. We concluded that early nutrition has influence on nutritional 
transition in the semiarid region of Alagoas, since the early nutrition can intervene with 
susceptibility to obesity. The promotion to the healthy feeding in pregnant women and 
children must be a priority strategy in prevention of chronic diseases, decreasing the advance 
of the nutritional transition in the semiarid region of Alagoas. 
 
Keywords: malnutrition, obesity, early nutrition, nutritional transition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Localizado no polígono das secas, que se estende por oito estados do Nordeste 

(excetuando o Maranhão) mais o norte de Minas Gerais, o semi-árido brasileiro é uma região 

marcada pela irregularidade no regime de chuvas e pela pobreza dos solos. Como a 

agropecuária é a atividade dominante que sustenta o setor de serviços e a indústria, toda a 

estrutura econômica do local depende de condições climáticas favoráveis, tornando-se frágil e 

vulnerável às mudanças do ambiente. Assim, a fonte de renda mais estável e 

conseqüentemente a mais importante são as transferências da previdência social 

(aposentadorias por velhice ou incapacitação física) (BATISTA FILHO, 2006). Aliado a esta 

estrutura econômica, há ainda a persistência de modelos políticos e culturais ultrapassados, 

sustentados pela extrema desigualdade de geração de renda e acesso aos meios de produção. 

Nesse contexto, a região semi-árida é um local mais exposto aos riscos de insegurança 

alimentar e deficiências nutricionais (BATISTA FILHO, 2006). 

O estado de Alagoas, quando comparado aos demais estados brasileiros, é aquele com 

menor renda média e maior proporção de pobres, com maior taxa de analfabetismo, e com 

mercado de trabalho desestruturado, apresentando os piores indicadores econômicos e sociais 

(URANI, 2005). Assim, sua região semi-árida sem dúvida é uma região de maior 

vulnerabilidade econômica e social, onde os problemas inerentes ao estado são agravados pela 

escassez de chuvas e por fatores políticos, econômicos e culturais historicamente 

desfavoráveis. 

Apesar das condições adversas, a prevalência de desnutrição infantil diminuiu na região 

semi-árida de Alagoas, ao passo que houve um aumento nos casos de obesidade, seguindo a 

tendência observada em todo o país (FERREIRA et al. 2006; BATISTA FILHO & RISSIN, 

2003). Em estudo realizado na região, encontrou-se uma prevalência de 9,5% de déficit 

estatural, freqüência menor que a encontrada em inquéritos anteriores (na ausência de estudos 

anteriores desenvolvidos na região utilizou-se como parâmetro os resultados encontrados para 

o Nordeste em inquéritos nacionais) (MONTEIRO et al. 2006). Por outro lado, a prevalência 

de obesidade alcançou um patamar de 6,3%, valor mais que duas vezes superior ao 

encontrado (2,7%) na região Nordeste no último inquérito nacional em 1997 (FERREIRA et 

al. 2006; MONTEIRO et al. 2002). Estes dados indicam que o processo de transição 
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nutricional que se desenvolve no Brasil já atingiu a região semi-árida de Alagoas (FERREIRA 

et al. 2006). 

A transição nutricional corresponde à passagem de um estágio de atraso econômico e 

social para uma etapa baseada em valores da chamada civilização ocidental, o que resulta em 

mudança do estado nutricional da população, marcada pelo declínio nas prevalências de 

desnutrição e aumento das prevalências de sobrepeso/obesidade (BATISTA FILHO & 

RISSIN, 2003). Nesse aspecto, em Alagoas foram observadas importantes modificações 

socioeconômicas, demográficas e na estrutura de serviços públicos que podem ter contribuído 

para esse processo.  

A população alagoana passou a ser predominantemente urbana (IBGE, 2000). O 

crescimento do comércio vem sendo positivo, maior até mesmo que a média nacional, e a 

desigualdade de renda diminuiu. Além disso, houve uma queda na taxa de mortalidade infantil 

(embora esta ainda seja a mais alta do país), um aumento na freqüência escolar e na cobertura 

de serviços de saúde, e uma queda no trabalho infantil (CARVALHO, 2008; IBGE, 2008; 

URANI, 2005). Como não aconteceu nenhum grande investimento local em infra-estrutura ou 

por parte de grandes empresas que explique essas transformações, os principais responsáveis 

pelas mudanças ocorridas são os recursos que o Governo Federal vem injetando em Alagoas 

nos últimos anos (CARVALHO, 2008). 

Os programas de transferência de renda atingem as localidades mais distantes, 

dinamizando a economia das áreas mais pobres. Para se ter uma idéia do volume de recursos, 

só o programa Bolsa Família repassa um montante anual de 240 milhões, valor três vezes 

maior que a massa salarial gerada no corte da cana, principal atividade agrícola do estado. São 

beneficiadas em torno de 350 mil famílias, o que equivale a mais da metade da população. 

Esses recursos, sem dúvida, causam um impacto positivo na economia local, criando um 

mercado interno e popular que é voltado principalmente para o comércio de alimentos, mas 

também dinamiza os setores de remédios, transporte e construção. Crescem os setores 

produtivos voltados para os público D e E, o que causa uma evidente melhora na vida da 

população mais pobre (CARVALHO, 2008). Portanto, as transformações sociais e 

econômicas ocorridas, devido à aplicação de recursos e à implantação/expansão de programas 

governamentais, contribuíram para a redução da desnutrição (MONTEIRO et al. 2006). 

Todavia, as mudanças ocorridas explicam apenas parcialmente o desenvolvimento do 

processo de transição nutricional em uma região tão pobre como o semi-árido alagoano, 
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especialmente no que diz respeito ao crescimento da obesidade. Portanto, é bastante provável 

que padrões específicos de crescimento pré e pós-natal também estejam envolvidos na 

determinação desse processo (UAUY et al. 2008). Assim, o tipo de nutrição (ou desnutrição) 

a que o indivíduo esteve submetido no início da vida também contribuiria para o aumento da 

prevalência de doenças crônicas, tais como a obesidade (TAYLOR & POSTON, 2007). 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo do presente trabalho é investigar se a nutrição no início da vida está 

influenciando o processo de transição nutricional pelo qual vem passando a região semi-árida 

do estado de Alagoas. Esse entendimento é importante, pois poderá direcionar o planejamento 

de políticas de saúde adequadas à realidade da região, evitando que a má nutrição no início da 

vida contribua para o avanço da transição nutricional. 
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2 MÉTODOS 

 

Para investigar se a nutrição no início da vida está influenciando o processo de transição 

nutricional pelo qual vem passando a região semi-árida do estado de Alagoas, foram 

realizados dois estudos, os quais serão apresentados em  forma de artigo (formato de envio 

para publicação).  

O primeiro estudo, intitulado Déficit estatural se associa à magreza em crianças da região 

semi-árida de Alagoas, surgiu a partir da observação das prevalências de déficit estatural 

(9,5%) e sobrepeso (6,3%) no semi-árido alagoano (FERREIRA et al. 2006). Considerando 

que o déficit estatural é processo de adaptação à insuficiência nutricional no início da vida, e 

que crianças com este tipo de desnutrição têm um maior risco de desenvolver sobrepeso 

(FLORÊNCIO et al. 2003; POPKIN et al. 1996; SAWAYA et al. 1995), surgiu o interesse de 

investigar se as crianças do semi-árido alagoano que apresentaram déficit estatural tendem ao 

sobrepeso, ou se, alternativamente, tendem à magreza, conforme observado na Ásia e no 

Mediterrâneo Oriental (VICTORA, 1992). 

O segundo estudo foi intitulado Estado nutricional de pré-escolares da região semi-árida 

de Alagoas segundo exposição ao aleitamento materno. Sendo o aleitamento materno a 

melhor forma de nutrição na infância (WHO, 2004), e o déficit estatural e o sobrepeso os 

desvios antropométricos de maior prevalência na região semi-árida de Alagoas, surgiu o 

interesse de investigar a influência da amamentação na ocorrência dessas condições. 

 

2.1 Região dos estudos e planejamento amostral 

 

Ambos os estudos foram conduzidos na região semi-árida do estado de Alagoas, formada 

por 38 municípios e 884.668 habitantes, segundo o censo demográfico de 2000 (IBGE, 2000). 

Os dados utilizados foram obtidos a partir de dois grandes inquéritos epidemiológicos 

(Diagnóstico de saúde da população materno-infantil do estado de Alagoas e Nutrição e saúde 

da população materno-infantil da região semi-árida de Alagoas) que abrangeram o semi-árido 

alagoano. 

A amostra dos estudos foi selecionada por meio de processo em estágios múltiplos com 

três etapas. Na primeira, foram sorteados os municípios que participariam da pesquisa (a 

probabilidade de serem sorteados era proporcional ao tamanho de suas populações). Na 
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segunda etapa, foram sorteados os setores censitários dentro de cada município e, na terceira e 

última fase, foi sorteado um ponto inicial dentro de cada setor, a partir do qual foram visitados 

domicílios consecutivos que tivessem crianças na faixa etária de interesse. 

 

2.2 Coleta e análise dos dados 

 

Os dados do primeiro estudo foram coletados durante o “Diagnóstico de saúde da 

população materno-infantil do estado de Alagoas”, cujo planejamento amostral objetivou 

obter uma amostra representativa das crianças menores de 5 anos residentes em Alagoas. 

Porém, para a realização do estudo aqui apresentado, foram selecionadas somente as crianças 

que viviam na região semi-árida.  

No segundo estudo os dados foram obtidos a partir da pesquisa “Nutrição e saúde da 

população materno-infantil da região semi-árida de Alagoas”. Neste inquérito a amostra foi 

planejada para ser representativa das crianças menores de 10 anos residentes na região. Porém 

para a realização do estudo que compõe esta dissertação foram selecionadas somente as 

crianças de 1 a 5 anos, permitindo a utilização do novo padrão de crescimento da Organização 

Mundial de Saúde, oriundo de um estudo multicêntrico, realizado com amostra de crianças 

saudáveis submetidas a regimes ótimos de amamentação e alimentação (WHO, 2006). 

Em ambos os estudos alguns dados sobre a condição de nutrição no início da vida foram 

relacionados com o estado nutricional da criança. O estado nutricional foi classificado em 

déficit estatural e obesidade.  

Em crianças, o déficit estatural é reconhecido como nanismo nutricional, sendo 

diagnosticado por meio da identificação de déficits para o índice antropométrico estatura-

para-idade. O índice estatura-para-idade, expresso em escore z, é obtido subtraindo-se a altura 

da criança da mediana de altura esperada para sua idade e sexo, de acordo com uma 

distribuição de referência constituída com base em crianças saudáveis e bem nutridas, e, a 

seguir, dividindo-se o resultado da subtração pelo desvio padrão assinalado na distribuição de 

referência. A condição de déficit é observada quando o valor do índice estatura-para-idade é 

inferior a -2 escores z (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

O índice peso-para-estatura, também expresso em escore z,  é obtido de forma análoga ao 

índice estatura-para-idade, comparando-se o peso da criança com a mediana de peso esperada 

para sua altura e sexo. Este índice expressa o equilíbrio entre a massa corporal da criança e 

seu crescimento linear, refletindo a adequação do balanço energético. Desvios para menos 
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indicam depleção de tecidos, apontando casos de desnutrição aguda. Desvios para mais  é 

sugestivo de acúmulo excessivo de tecido adiposo e risco de obesidade. Na falta de uma 

medida direta de adiposidade na criança, um valor do índice peso-para-estatura superior a +2 

escores z pode ser tomado como indicativo de obesidade infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008).  

Os procedimentos estatísticos adotados foram escolhidos segundo o objetivo de cada 

estudo. A análise estatística foi realizada com auxílio do software SPSS, versão 14.0. Detalhes 

sobre os métodos utilizados nos estudos serão descritos adiante. 
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3 COMO A NUTRIÇÃO NO INÍCIO DA VIDA INFLUENCIA O PROCESSO DE 

TRANSIÇÃO NUTRICIONAL? 

 

Países em processo de  transição nutricional estão sofrendo um marcante aumento das 

prevalências de sobrepeso/obesidade e outras doenças crônicas, enquanto a desnutrição 

(déficit estatural) e as deficiências de micronutrientes ainda atingem uma parcela relevante da 

população (BATISTA FILHO & RISSIN, 2003). Assim, as deficiências nutricionais na 

população infantil coexistem com obesidade e outras doenças crônicas, originando uma dupla 

carga de doenças associadas à nutrição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Modificações nas 

demandas nutricionais, no gasto energético e no perfil de consumo alimentar são as principais 

causas do aumento na prevalência de obesidade e doenças crônicas (BATISTA FILHO & 

RISSIN, 2003). Entretanto, recentes pesquisas sugerem que padrões específicos de 

crescimento pré e pós-natal também são potenciais fatores contribuintes (UAUY et al. 2008). 

Este texto faz uma pequena revisão, buscando explicar de que forma a nutrição no início da 

vida contribui para o processo de transição nutricional. 

 

3.1 A transição nutricional no Brasil 

 

Apesar de turbulências econômicas, políticas e sociais, o Brasil mudou substancialmente 

nos últimos cinqüenta anos. Passou de uma condição prioritariamente rural para um país 

urbano. A taxa de natalidade, o número de filhos por mulher, e a taxa de mortalidade infantil 

reduziram significativamente. Assim, a expectativa de vida elevou-se e a pirâmide 

populacional, antes formada prioritariamente por jovens, hoje apresenta um padrão crescente 

de pessoas acima dos 50 anos. A estrutura de ocupação do mercado de trabalho passou do 

setor primário (agricultura e extrativismo) para os setores secundários e terciários, e, apesar da 

má distribuição de renda, houve um aumento da renda familiar, devido à diminuição da 

família e a participação da mulher no mercado de trabalho. Além disso, houve melhora na 

cobertura e no acesso aos serviços de saúde, a exemplo da assistência pré-natal e da cobertura 

vacinal, e melhora nas condições de saneamento e escolaridade das mães (BATISTA FILHO 

& RISSIN, 2003).  

Todas essas mudanças resultaram em alterações no estilo de vida e na maneira de 

adoecer e de morrer. Dessa forma, o padrão de morbi-mortalidade foi desviado das doenças 

infecciosas para as doenças crônicas não-transmissíveis. Apesar disso, a prevalência de 
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doenças infecciosas ainda é significante, especialmente nas regiões norte e nordeste, e em 

bolsões de pobreza nas demais regiões (PINHEIRO et al. 2004). 

As alterações ocorridas (mudança para o meio urbano, modificação da ocupação no 

mercado de trabalho, aumento da renda, etc.) resultaram em modificação nas demandas 

nutricionais, no gasto energético e no perfil de consumo alimentar (BATISTA FILHO & 

RISSIN, 2003). As máquinas e equipamentos substituíram parte do trabalho físico 

anteriormente feito pelas pessoas, e, por outro lado, o sistema de abastecimento brasileiro, que 

era composto por alimentos minimamente processados, hoje é formado de produtos pré-

preparados e embalados. Assim, a alimentação do brasileiro, antes a base de cereais, 

leguminosas, tubérculos, raízes (fonte de carboidratos complexos e fibras), e pequenas 

quantidades de alimentos de origem animal, aos poucos está sendo substituída por um padrão 

alimentar com grandes quantidades de gorduras, açúcares, sal, alimentos de origem animal e 

industrializados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

As mudanças no padrão alimentar, associadas à redução do gasto energético, e às 

mudanças socioeconômicas ocorridas nos últimos anos provocaram um declínio nas 

prevalências de desnutrição, embora esta ainda seja epidemiologicamente relevante, e 

aumento das prevalências de sobrepeso e obesidade. Dessa forma, o Brasil convive com uma 

dupla carga de doenças associadas à nutrição, o que caracteriza o processo de transição 

nutricional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; BATISTA FILHO & RISSIN, 2003).  

No cenário epidemiológico-nutricional brasileiro, o déficit estatural e as carências de 

micronutrientes (ferro, vitamina A) são as deficiências nutricionais mais prevalentes na 

população, especialmente em crianças, enquanto a desnutrição aguda (déficit ponderal) não é 

epidemiologicamente relevante há algumas décadas. Contudo, as prevalências de sobrepeso e 

obesidade crescem tanto em adultos como em crianças (BATISTA FILHO & RISSIN, 2003; 

WANG et al. 2002).  

 

3.2  A nutrição no início da vida e a teoria da programação fetal (Programming) 

 

Nos últimos anos surgiram evidências de que exposições nutricionais, ambientais e 

padrões de crescimento durante a vida intra-uterina e nos primeiros anos de vida podem ter 

efeito importante sobre a saúde futura (BARRETO et al. 2005).  

No início da vida, os órgãos e tecidos do corpo passam por fases de intensa divisão 

celular, que são os períodos críticos de desenvolvimento. Se algum estímulo ou agressão 
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ocorre nesses períodos, as funções orgânicas serão alteradas de modo permanente, ao longo da 

vida, o que é chamado de “programming” (OSMOND & BARKER, 2000). Essas alterações 

orgânicas facilitarão a sobrevivência imediata, mas futuramente poderão predispor ao 

aparecimento de doenças crônicas (TAYLOR & POSTON, 2007).  

A idéia de que a nutrição no início da vida tem implicações para a saúde futura não é 

recente, e surgiu a partir estudos observacionais, sendo posteriormente corroborada por 

estudos de coorte. Inicialmente, Barker e colaboradores observaram que a mortalidade infantil 

do início do século se correlacionou positiva e significativamente com as taxas de morte por 

doenças cardiovasculares, após um período de 60 anos ou mais (BARKER & MARTYN, 

1992). Posteriormente, desenvolveram estudos de coorte detalhando a relação entre baixo 

peso ao nascer e doenças cardiovasculares na idade adulta (TAYLOR & POSTON, 2007). 

Outros estudos observaram que a obesidade cresceu em populações de baixa renda mais do 

que entre as populações ricas, e, nos países em desenvolvimento, casos de obesidade e 

desnutrição infantil ocorrem numa mesma residência (SAWAYA & ROBERTS 2003; DOAK 

et al. 2000). Essas observações, que a princípio pareciam contraditórias, encontraram 

explicação na teoria da programação fetal, a qual afirma que fatores ambientais adversos no 

início da vida levam a um crescimento e desenvolvimento anormal, aumentando a 

susceptibilidade ao aparecimento de doenças crônicas (TAYLOR & POSTON, 2007). O 

tempo, a duração e a intensidade de exposição a esses fatores adversos é que define a 

susceptibilidade ao aparecimento de determinada doença (FOWDEN et al. 2006). 

Nas últimas duas décadas vários estudos foram publicados conferindo força e 

credibilidade à teoria da programação fetal. Em 1999 Ravelli et al. publicaram resultados de 

um estudo, após 50 anos acompanhando um grupo de indivíduos que sofreu privações 

nutricionais no período pré-natal, durante a fome holandesa, ocorrida na 2ª guerra mundial. 

Foi observado que mulheres que sofreram privações nutricionais no início da vida tinham 

maiores índice de massa corporal e circunferência da cintura. Outros estudos realizados com a 

mesma população demonstraram aparecimento precoce de doenças cardiovasculares, menor 

tolerância à glicose e maior adiposidade (STEIN et al. 2007; PAINTER et al. 2006; DE 

ROOIJ et al. 2006).  
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3.2.1 MECANISMOS DO PROGRAMMING 

 

Alterações na expressão dos genes seriam os principais mecanismos moleculares que 

explicam como a desnutrição no início da vida predispõe ao aparecimento de doenças 

crônicas. Durante o desenvolvimento, a expressão gênica pode ser modificada pela oferta de 

nutrientes e hormônios, bem como por outros fatores não-gênicos, levando a uma modificação 

fenotípica sem alteração na seqüência de DNA (FOWDEN et al. 2006). Esse fenômeno é 

chamado de controle epigenético (BURBANO, 2006). Uma vez estabelecido, o controle 

epigenético é estável mitoticamente, criando um padrão específico de expressão gênica 

(FOWDEN et al. 2006).  

Em mamíferos, a alteração da expressão gênica sem modificar a seqüência do DNA 

ocorre por meio de mecanismos de metilação de suas bases nitrogenadas e/ou de proteínas 

histonas, regulando a transcrição (síntese de RNA mensageiro) e consequentemente a síntese 

de proteínas (figura 1) (BURDGE et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Controle epigenético por metilação do DNA e de proteínas histonas. 
Fonte: Burdge et al. (2007). 
 

A carência de energia e/ou proteínas, bem como um desequilíbrio entre macro e 

micronutrientes leva a mudanças permanentes na produção de proteínas intracelulares 

(hormônios, enzimas, receptores, etc) (figura 2), modificando número, tamanho e função das 

células, resultando em alteração na morfologia e fisiologia de tecidos, órgãos e sistemas 

orgânicos (FOWDEN et al. 2006). São essas alterações morfológicas, fisiológicas e 
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metabólicas que aumentarão a susceptibilidade ao aparecimento de doenças crônicas, como a 

obesidade.  

Estudos experimentais demonstram que animais submetidos à desnutrição intra-uterina 

apresentam alterações persistentes na expressão de proteínas nos adipócitos, facilitando sua 

proliferação e hipertrofia. Também é possível que os genes hipotalâmicos sejam programados, 

alterando o controle do apetite e o gasto energético. Essas modificações facilitam o 

desenvolvimento da obesidade (TAYLOR & POSTON, 2007).  

 

 

Figura 2. Modificação da expressão protéica. 
Fonte: Fowden et al. (2006). 
 

3.2.2 DESNUTRIÇÃO CRÔNICA E MAIOR SUSCEPTIBILIDADE À OBESIDADE 

 

O déficit estatural é o tipo de desnutrição mais prevalente em crianças brasileiras. 

Também conhecido como desnutrição cônica, este tipo de déficit é o resultado do efeito 

cumulativo do estresse nutricional sobre o crescimento esquelético, representando um 

importante marcador da condição nutricional no início da vida, do nascimento (ou até mesmo 

antes) até o momento atual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; BATISTA FILHO & RISSIN, 

2003). 
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Estudos populacionais demonstraram que mulheres com déficit estatural têm maior 

chance de serem obesas (FERREIRA et al. 2008; FERREIRA et al. 2005). Em uma pesquisa 

realizada numa comunidade de baixa renda de São Paulo, observou-se que crianças com 

desnutrição crônica (déficit estatural), apresentaram mais chance de terem sobrepeso 

(SAWAYA et al. 1995). Em outro estudo realizado no Brasil com escolares de uma 

comunidade rural de baixa renda, o déficit estatural esteve associado ao sobrepeso até mesmo 

na ocorrência de baixa ingestão energética (SICHIERI et al. 1996). Popkin et al. (1996), 

analisaram dados antropométricos de crianças incluídas em quatro grandes inquéritos 

realizados, respectivamente, na China, Rússia, África do Sul e Brasil. Os resultados 

mostraram associação entre o déficit estatural e o sobrepeso nas crianças dos quatro países. 

Assim, a desnutrição crônica representa um fator de risco para o desenvolvimento de 

obesidade, tanto em adultos como em crianças. 

De fato, indivíduos com déficit de crescimento apresentam alterações metabólicas que 

promovem a conservação de energia e facilitam o ganho de peso (SAWAYA et al. 2003).   

Em crianças com déficit estatural a oxidação de gordura está prejudicada. Essas crianças 

possuem maior coeficiente respiratório durante o jejum, portanto oxidam menos gordura 

nesse período (figura 3), consequentemente ganham peso mais facilmente quando ingerem 

dieta com maior teor de lipídeos (SAWAYA et al. 2003; HOFFMAN et al. 2000).  

 

 

Figura 3. Comparação entre o coeficiente respiratório em jejum de crianças com e sem déficit estatural. 
Fonte: Hoffman et al. (2000). 
 

Além disso, na vigência de déficit de crescimento há uma diminuição nos níveis de fator 

1 de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) e uma maior razão cortisol/insulina. Essas 
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mudanças hormonais levam a um menor ganho de massa magra, e a um menor gasto 

energético (GRILLO et al. 2005; MARTINS et al. 2004; SAWAYA et al. 1998).  

 

3.2.3 ALEITAMENTO MATERNO VERSUS OBESIDADE 

 

Se a desnutrição no início da vida pode aumentar a susceptibilidade à obesidade, é 

razoável supor que a ótima nutrição nesse período previne o aparecimento dessa doença. 

Assim, surge a hipótese de que o aleitamento materno, considerado o melhor padrão alimentar 

para crianças até os seis meses de vida (WHO, 2004), teria um efeito protetor contra a 

obesidade.  

A proteção do aleitamento materno contra doenças infecciosas e mortalidade infantil é 

amplamente reconhecida (BARRETO et al. 2005). Contudo, os resultados são controversos 

no que diz respeito aos efeitos da amamentação na prevenção da obesidade (BALABAN & 

SILVA, 2004).  

Em um estudo transversal Von Kries et al. (1999) encontraram uma prevalência de 

obesidade significativamente maior em  crianças não amamentadas, mesmo após o ajuste para 

potenciais fatores de confusão. Nesse estudo um efeito dose-dependente também foi 

observado, com a prevalência de obesidade decrescendo com o aumento da duração do 

aleitamento materno. Esses achados foram confirmados em uma meta-análise e em uma 

revisão sistemática realizadas por grupos de estudiosos sobre o assunto (HARDER et al. 

2005; OWEN et al. 2005). Mais recentemente, Shields et al. (2006) encontraram evidências 

que o aleitamento materno por um período maior que seis meses teria efeito protetor contra 

obesidade na adolescência. Todavia, estudos de coorte desenvolvidos no Brasil não 

encontraram evidência que a amamentação previne contra a obesidade, nem em crianças, nem 

em adolescentes (ARAÚJO et al. 2006; VICTORA et al. 2003). Pesquisadores defendem que 

é necessária a realização de mais estudos em países em desenvolvimento, já que a maior parte 

das pesquisas publicadas até o presente momento foi realizada em países desenvolvidos 

(ARAÚJO et al. 2006; OWEN et al. 2005).   

É possível que a composição do leite humano, bem como a presença de substâncias com 

atividade biológica atue favoravelmente no crescimento, na diferenciação e na maturação de 

alguns órgãos (BALABAN & SILVA, 2004). A leptina é um composto bioativo presente no 

leite humano que age no hipotálamo regulando o apetite e gasto energético (MIRALLES et al. 

2006). O hipotálamo tem sua maturação logo após o nascimento, por isso o aleitamento 
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materno nesse período teria um papel importante na prevenção da obesidade (TAYLOR & 

POSTON, 2007). Alguns autores defendem que a ingestão excessiva de proteínas por crianças 

alimentadas com fórmulas, em comparação a crianças amamentadas, induziria à obesidade. A 

ingestão aumentada de proteínas levaria a um aumento do IGF-1, que estimularia a 

multiplicação dos adipócitos (KOLETZO & VON KRIES, 2002). 

O Brasil vem desenvolvendo estratégias de promoção e proteção ao aleitamento 

materno. Os resultados desses esforços podem ser observados em dados de pesquisas 

nacionais que mostram o aumento da duração mediana do aleitamento materno. Os dados 

também revelam um aumento no tempo de aleitamento materno exclusivo, embora muito 

ainda precise ser feito para que sua duração se aproxime do recomendado (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). 

 

3.3 A nutrição no início da vida e o processo de transição nutricional: considerações 

finais 

 

Embora os inquéritos populacionais no Brasil demonstrem queda na prevalência de 

desnutrição, esta ainda atinge parcela considerável da população infantil (BATISTA FILHO 

& RISSIN, 2003). Sabendo que a privação nutricional, ocorrendo em um período sensível do 

desenvolvimento, resulta em adaptações metabólicas, estruturais e hormonais que aumentam a 

susceptibilidade ao aparecimento de obesidade (TAYLOR & POSTON, 2007; OSMOND & 

BARKER, 2000),  é razoável supor que a desnutrição ocorrendo durante os primeiros anos de 

vida, soma-se aos padrões obesogênicos de dieta e atividade física, contribui para o processo 

de transição nutricional. De maneira análoga, a nutrição adequada, aqui representada pelo 

aleitamento materno protegeria contra a obesidade (HARDER et al. 2005; OWEN et al. 

2005), atenuando o processo de transição nutricional.  

Assim, os estudos publicados até o presente momento reúnem evidências de que 

promoção à alimentação e nutrição adequadas de gestantes e lactentes deve ser uma estratégia 

prioritária para a prevenção de doenças crônicas, evitando que a má nutrição no início da vida 

contribua para o avanço do processo de transição nutricional. 
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4 DÉFICIT ESTATURAL SE ASSOCIA À MAGREZA EM CRIANÇAS DA REGIÃO 

SEMI-ÁRIDA DE ALAGOAS. 

 

RESUMO 

 

O déficit estatural é o agravo nutricional mais prevalente em crianças brasileiras. Alguns 

estudos têm encontrado associação entre essa condição e o sobrepeso, enquanto outros 

relatam uma associação com a magreza. O objetivo deste trabalho foi testar a hipótese que 

crianças com déficit estatural vivendo na região semi-árida de Alagoas, uma das áreas mais 

pobres do país, tendem à magreza e não ao sobrepeso. O estudo foi do tipo corte transversal 

envolvendo amostra probabilística representativa dos pré-escolares (480 crianças). Os índices 

antropométricos foram comparados com as curvas de referência do National Center for Health 

Statistics. O déficit de Estatura para Idade (Z<-2DP) afetou 9,6% das crianças, ao passo que o 

déficit de Peso para Altura (PA; Z<-2DP) afetou apenas 0,6% delas. Para testar a hipótese 

apresentada, as crianças foram categorizadas em quartis (Q) de estatura-para-idade. As 

crianças mais baixas (1º Q; n=121) foram comparadas com as crianças mais altas (4º Q; 

n=121), levando em conta as variáveis de interesse. A mediana de P/A observada entre as 

crianças do 1º Q foi significativamente inferior à observada entre as crianças do 4º Q (Z= - 

0,03 vs. Z=0,62; p=0,001). A chance de ter baixo peso no primeiro Q foi maior que a 

observada no quarto Q (OR = 3,03; IC95=1,15 a 8,32). No grupo de crianças estudadas a 

baixa estatura na associou-se ao déficit de peso para estatura (magreza).  

Palavras-chave: pré-escolares, estado nutricional, antropometria, déficit estatural, magreza, 

Nordeste, Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O déficit estatural, indicador de desnutrição crônica, é o tipo de má nutrição mais 

prevalente em crianças brasileiras. Tal prevalência vem reduzindo de maneira significante em 

várias regiões do país, enquanto há um aumento da obesidade, o que caracteriza a transição 

nutricional. Entretanto, devido aos contrastes econômicos existentes, importantes 

discrepâncias ainda persistem em relação à freqüência dessas condições entre diferentes 

regiões brasileiras. Enquanto 5,6% das crianças da região centro-sul do país eram desnutridas, 

por ocasião do inquérito nacional de 1996, mais que triplo dessa prevalência (17,9%) era 

encontrada entre as crianças da região nordeste [1,2]. 

A desnutrição no início da vida pode alterar permanentemente o metabolismo e a 

fisiologia de órgãos e sistemas do organismo, determinando o que tem sido chamado de 

“fenótipo econômico”. O resultado dessa adaptação é o desenvolvimento de indivíduos jovens 

que sobrevivem à falta de alimentos, porém mais susceptíveis à obesidade na idade adulta [3].  

Popkin et al [4] encontraram uma associação entre retardo estatural e sobrepeso em 

crianças de 4 nações (China, Rússia, Brasil e África do sul) que estão em processo de 

transição nutricional, sugerido que a maior susceptibilidade à obesidade já poderia ser 

detectada na infância. Esses autores consideram que a relação entre baixa estatura e deposição 

de gordura não era aparente antes da mudança nos padrões de renda, dieta e atividade física na 

maioria dos países de baixa renda, porque crianças cronicamente desnutridas tinham pouca 

oportunidade, em termos de condições econômicas e estilo de vida, de tornarem-se obesas. 

Dessa forma, surge a hipótese de que as crianças com déficit estatural residentes na região 

semi-árida de Alagoas tendem à magreza e não ao sobrepeso. 

A elucidação dessa questão é importante para o planejamento de políticas públicas de 

saúde adequadas à realidade da população. O objetivo deste trabalho foi testar a hipótese de 

que a baixa estatura das crianças da região semi-árida de Alagoas está associada à magreza, e 

não ao sobrepeso, como observado em outras populações em estágios mais avançados de 

transição nutricional. 

 

 

 

 

 



 26

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Considerações éticas 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Alagoas, Maceió, Alagoas, Brasil. O termo de consentimento livre e esclarecido 

foi devidamente explicado e assinado pela mãe ou guardião legal da criança participante, 

antes do início da pesquisa. 

 

Desenho experimental 

 

A área do estudo foi a região semi-árida do estado de Alagoas, a qual é formada por 38 

municípios e 884.668 habitantes, segundo dados do censo demográfico de 2000 [5]. A 

variável investigada foi a ocorrência de déficit estatural entre as crianças menores de cinco 

anos vivendo na área em 2006. O tamanho da amostra populacional requerida para o estudo 

foi calculado com base nos resultados de uma pesquisa prévia intitulada “Chamada 

Nutricional” [6], a qual revelou que cerca de 9,5% das crianças pertencentes à população do 

estudo seriam afetadas pelo nanismo (déficit estatural). Admitindo-se uma margem de erro de 

2,5% para um intervalo de confiança de 95% (IC 95%), o tamanho amostral ficou definido em 

488 crianças. 

O processo adotado para a seleção da amostra foi o de estágios múltiplos com três 

etapas. Inicialmente, foram sorteados 7 municípios através de amostragem sistemática. Na 

segunda etapa, sorteou-se 8 setores censitários dentro de cada município e, na terceira fase, foi 

sorteado um ponto inicial dentro de cada setor, a partir do qual foram visitados 

consecutivamente 9 domicílios que tivessem crianças menores de 5 anos.  

 

Coleta de dados antropométricos 

 

Dois supervisores de campo e 8 estudantes de nutrição foram responsáveis pela coleta 

de dados. Cada família foi visitada por 2 membros da equipe de pesquisa, os quais coletavam 

dados (nome, idade e sexo) e realizavam as medidas antropométricas (peso e altura) da 
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criança. Nos domicílios onde mais de uma criança preenchia o critério de idade, foi realizado 

um sorteio para a escolha daquela que participaria do estudo. 

As medidas de peso foram obtidas por meio de uma balança antropométrica digital 

portátil, com capacidade para 180 kg e sensibilidade para 100g (balança Marte PP180®). O 

comprimento das crianças com idade igual ou inferior a 24 meses foi medido através de um 

estadiômetro de madeira dotado de fita métrica inextensível de 100 cm e subdivisões em mm, 

ao passo que a altura das crianças com idade superior a 24 meses foi obtida por meio de um 

estadiômetro portátil, construído em alumínio anodizado, com plataforma, 216 cm de altura e 

sensibilidade para 1 mm (estadiômetro WCS®). 

Os dados de idade, peso e altura foram combinados para formar os índices 

antropométricos peso – para – idade (P/I), estatura – para – idade (E/I) e peso – para – estatura 

(P/E). Os escores Z obtidos foram comparados às curvas de referência do National Center for 

Health Statistics [7], estabelecendo-se a seguinte classificação: Excesso (Z > 2), Eutrofia (-1 ≤ 

Z ≤ 2), déficit leve (-1 > Z  ≥ -2), Déficit moderado (-2 > Z ≥ -3) e Déficit grave (Z < - 3). 

 

Análise estatística 

 

Para testar a hipótese que a baixa estatura está associada à magreza e não ao sobrepeso, 

as crianças foram categorizadas de acordo com os quartis (Q) de E/I, expressos em escore Z. 

As crianças incluídas no primeiro Q foram consideradas como portadoras de déficit estatural 

(ponto de corte estabelecido, correspondente ao percentil 25 da referida distribuição foi Z ≤ -

1,20). Crianças consideradas isentas de comprometimento do crescimento linear são aquelas 

pertencentes ao 4º quartil da distribuição (ponto de corte equivalente ao percentil 75, o qual 

correspondeu ao escore Z ≥ 0,30). 

Os diferentes Q de escore de E/I foram comparados em relação ao comportamento das 

variáveis de interesse: sobrepeso (excesso de P/E; Z > 2) e magreza (déficit de P/E; Z < -1). 

Neste caso, não se utilizou o ponto de corte Z menor que -2 porque apenas 3 crianças 

apresentavam essa condição. As medianas do índice P/E observadas nos diferentes grupos 

também foram comparadas. A classificação antropométrica das crianças foi obtida por meio 

do módulo “Nutrition” do Epi Info (versão 3.4.3; Center for Disiases Control and Prevention, 

Atlanta, GA), e a análise estatística foi realizada usando o programa SPSS (versão 12.0; SPSS 

Inc, Chicago, IL). 
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O teste χ2 foi usado para comparar as freqüências de magreza e sobrepeso entre as 

crianças dos 4 grupos da distribuição de E/I. O odds ratio (OR) foi usado como medida de 

associação.  O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar as 

medianas dos escores Z do índice P/E entre os 4 Qs porque os princípios paramétricos da 

análise de variância foram refutados a partir da aplicação dos testes de Levene 

(homogeneidade das variâncias dos erros) e Lilliefors (normalidade dos resíduos). O teste de 

Dunn foi usado para definir entre quais grupos havia diferenças [8]. Em todas as situações o 

nível de significância estabelecido foi de 5% (p ≤ 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram localizadas 504 crianças. Destas, 18 (3,6%) não foram estudadas tendo em vista 

que suas mães se recusaram a participar da pesquisa, e 6  foram excluídas da análise por não 

ter sido possível a obtenção de suas estaturas. A amostra final ficou constituída de 480 

crianças. O estado nutricional dessas crianças foi determinado (Tabela 1).  

 
Tabela 1 – Prevalência de desordens nutricionais entre crianças menores de 5 anos residentes na região semi-
árida do estado de Alagoas, Brasil, 2006. 

Peso-para-idade Estatura-para-idade Peso-para-estaturaEstado nutricional  

(escore Z) 
n % n % n % 

Excesso (Z > 2) 23 4,8 9 1,9 25 5,2 

Eutrofia (-1 ≤ Z ≤ 2) 348 72,5 325 67,7 411 85,6 

Déficit leve (-1 >Z ≥ -2) 91 19,0 100 20,8 41 8,5 

Déficit moderado (-2 >Z ≥ -3) 16 3,3 33 6,9 3 0,6 

Déficit severo (Z < - 3) 2 0,4 13 2,7 0 0,0 

Total 480 100,0 480 100,0 480 100,0 

 

O déficit estatural (Z < -1) foi observado em 146 (30,4%) crianças, sendo que 46 (9,6%) 

apresentaram déficit moderado ou grave (Z < -2). O déficit de P/E acometeu 44 (9,1%) 

crianças, mas somente 3 (0,6%) exibiram déficit moderado e nenhum apresentou déficit 
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grave. Portanto, os déficits de P/I nessa população são explicados pelos déficits estaturais. 

Vinte e cinco crianças (5,2%) apresentaram sobrepeso.  

A Tabela 2 apresenta as medianas dos escores Z dos índices P/E entre crianças dos 

diferentes grupos (primeiro, segundo, terceiro e quarto Qs de escores Z de E/I) e as 

respectivas prevalências de magreza e sobrepeso. Crianças que estavam no primeiro Q (menor 

estatura) apresentaram valores de escores Z de P/E significativamente menores que o grupo de 

crianças do quarto Q, que tinham maior estatura (-0,03 vs 0,62, p< 0,05). Sobrepeso 

prevaleceu entre as crianças de maior estatura (OR 5,57; 95% 1,47-24,9). 
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Tabela 2 – Distribuição de uma amostra populacional de crianças menores de cinco anos vivendo na região semi-árida de Alagoas, Brasil, em 2006, estratificada de acordo 
com o índice peso-para-estatura, magreza, e sobrepeso segundo os quartis de estatura. 

Q E/I (escore 
Z mediano) 

(P25; P75) 

n 
P/A (escore Z 
mediano) 

(P25; P75) 

Magrezaa 

n (%) 

OR 

(IC95
%) 

p sobrepesob 

n (%) 

OR 

(IC95) 

p 

1º Q (-1,83)  

[- 2,31; - 1,40] 
121 - 0,03B [-0,64; 0,62] 19 

(15,7) 

3,03 

(1,15-
8,32) 

 

0,01c 
3 

(2,5) 
1 

 

2º Q (-0,83) 

 [-0,98; - 0,65] 
119 0,16 B[-0,54; 0,71] 13 

(10,9) 

2,00 

(0,71-
5,78) 

 

0,14 
2 

(1,7) 

0,67 
(0,08- 
5,05) 

 

0,5 

3º Q (-0,11)  

[-0,30; 0,05] 
119 0,07B [-0,36; 0,64] 5 

(4,2) 

0,71 

(0,19-
2,60) 

 

0,57 
5 

(4,2) 

1,73 
(0,35-
9,35) 

 

0,35 

4º Q (0,83) 
[0,5; 1,29] 

121 0,62A [-0,14; 1,22] 7 

(5,8) 
1 

 15 

(12,4) 

5,57 
(1,47; 
24,9) 

0,007c 

Total 480 0,18 [-0,40; 0,81] 44 

(9,2) 
-  25 

(5,2) 
- 

 

A, B: letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05; Kruskal-Wallis e teste de Dunn) 
P25 = percentil 25; P75 = percentil 25 
a magreza foi definida como P/A <-1 Z; b Sobrepeso foi definido como P/A > 2 Z; c significativamente diferente de 1,00. Teste do χ2 
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A prevalência de déficit estatural revelada no presente estudo (9,6%) assemelhou-se 

bastante com a encontrada (9,5%) em pesquisa realizada no mesmo ano em amostra de 2.164 

crianças da mesma região [9]. A prevalência de déficits de peso-para-estatura foi inferior à 

esperada segundo a distribuição do padrão antropométrico de referência. Segundo Post et al. 

[10], essa característica nutricional é sistematicamente encontrada em populações de baixo 

nível socioeconômico de países latino-americanos. 

Os dados ora apresentados indicaram uma clara tendência no sentido de que as crianças 

de menor estatura para a respectiva idade tendem à magreza, quando comparadas com 

crianças normais. Victora [11], analisando um banco de dados da Organização Mundial de 

Saúde que continha inquéritos antropométricos de crianças africanas, americanas, asiáticas e 

do Mediterrâneo Oriental, encontrou correlação positiva entre o nanismo e a emaciação.  

No entanto, outros estudos apresentaram resultados conflitantes [4, 12, 13]. Em uma 

amostra populacional de crianças chinesas, russas, sul-africanas e brasileiras, o déficit 

estatural se associou ao sobrepeso. Tem sido apontado que tal associação era pouco 

encontrada em períodos históricos anteriores, quando existiam elevadas prevalências de 

déficit estatural, porque as pobres condições sócio-econômicas não permitiam a expressão da 

obesidade nessas populações. A associação entre magreza ou sobrepeso e nanismo (ou a 

erradicação do nanismo como problema de saúde pública) dependeria do estágio da transição 

nutricional que a população estivesse submetida, o qual está relacionado com alterações nos 

padrões de dieta e atividade física dessa população [4]. 

Segundo Batista Filho & Rissin [1] a transição nutricional é um processo configurado 

por quatro etapas: desaparecimento do "kwashiorkor" como evento epidemiológico 

importante, desaparecimento do marasmo nutricional, crescimento da prevalência de 

sobrepeso/obesidade e, por último, correção do déficit estatural em nível populacional. A 

ocorrência de "kwashiorkor" é rara no Brasil e, desde 1975, a prevalência de emaciação 

(magreza) tem sido mínima. Desde então, a característica epidemiológica marcante do 

problema da desnutrição em crianças brasileiras passou a ser o retardo estatural, resultante do 

efeito lento, gradual e cumulativo do estresse nutricional [1].  

O rápido processo de urbanização do Brasil nos últimos cinqüenta anos tem sido 

acompanhado por uma moderada melhora na renda familiar e no acesso aos serviços públicos 

de saúde. Aliado a isto, observou-se mudanças na qualidade da dieta e no nível de atividade 

física, o que resultou numa alteração do padrão de estado nutricional, caracterizando a 

transição nutricional. No entanto, estas mudanças não estão ocorrendo de maneira uniforme, 
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de modo que as regiões brasileiras estão em diferentes estágios de transição [14], como a 

região semi-árida nordestina [1, 15]. Portanto, a associação entre déficit estatural e magreza 

revelada na presente investigação pode ser explicada pelo fato da população estudada estar em 

uma fase de transição nutricional aquém daquela que já alcançou a população de regiões mais 

desenvolvidas do País. Nesse contexto, é improvável que crianças com déficit estatural 

tenham condições ambientais para tornarem-se obesas. Dessa forma, no grupo de crianças 

estudadas o déficit estatural se associou ao déficit ponderal. Este fato deve ser considerado na 

elaboração de políticas públicas de saúde infantil. 
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