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Capítulo 2 
Saúde e nutrição da população brasileira 

 
Inês Rugani R. de Castro 



Saúde e nutrição da população brasileira 

Neste capítulo serão comentados os perfis demográfico, de morbimortalidade e de 
nutrição da população brasileira nas últimas duas décadas. Quando for relevante para a 
discussão, estas informações se estenderão à década de 30. 

A discussão sobre perfil de nutrição poderia vir inserida na de morbimortalidade, 
uma vez que, em uma das premissas desta dissertação, assume-se o perfil nutricional 
como componente do processo saúde-doença da população. No entanto, pelo fato de o SIS¬ 
VAN, historicamente na área da saúde, ter sido direcionado aos agravos nutricionais exclu
sivamente, faz-se necessária uma revisão mais aprofundada desta dimensão, com vistas a 
melhor subsidiar a reflexão realizada no capítulo 4. 

Mesmo sendo de amplo conhecimento, não se pode deixar de registrar que, embora 
se deseje discutir o perfil de saúde da população, só estão disponíveis, e ainda assim com 
restrições quantitativas e qualitativas, dados de sua ausência: mortes e agravos em geral: 
doenças infecciosas ou não, acidentes de trânsito, de trabalho, incapacidade temporária ou 
permanente, entre outros. 

A transição epidemiológica 

Uma forma bastante corrente de se analisar a evolução do perfil de saúde de uma 
população é a comparação de situações de mortalidade em diferentes momentos. Vários 
fatores podem ser os responsáveis por uma alteração nem sempre real deste perfil, princi
palmente quando os momentos comparados situam-se distantes no tempo. Entre os que 
podem levar a mudanças reais figuram100: 

1. alteração na duração da doença (sobrevivência) devido ao diagnóstico precoce e me
lhoria nas técnicas de tratamento (diminuição da letalidade) e 

2. mudança na incidência do agravo como resultado de, por exemplo, fatores comporta
mentais ou ambientais. 

Entre os fatores que podem levar a mudanças artificiais figuram79,100: 

1. alterações nas técnicas de diagnóstico: técnicas mais apuradas (a) diagnosticando ca¬ 



sos que antes não seriam incluídos como sendo da doença em questão e/ou (b) dei
xando de diagnosticar como casos os conjuntos de sinais e sintomas antes interpreta
dos como sendo da doença em questão; 

2. alteração não exatamente da técnica de diagnóstico, mas da classificação do agravo 
em determinada codificação, como o Código Internacional de Doenças ou similares; 

3. alterações na capacidade de delimitar a população sob risco (alterando o denominador 
da taxa) e 

4. modificação na estrutura etária da população com manutenção das taxas de mortalida
de em cada faixa etária. 

Estes últimos fatores, no entanto, não serão valorizados, uma vez que serão enfati
zadas as tendências gerais da evolução do perfil de mortalidade da população brasileira, 
mais que os valores numéricos das taxas propriamente ditos. Estes, quando mencionados, 
o serão em caráter ilustrativo. 

O conceito que parece melhor sistematizar estas tendências gerais de evolução é o 
de transição epidemiológica, por conferir-lhes uma abordagem mais dinâmica - analisan¬ 
do-as sob uma perspectiva processual - e global - articulando-as com as mudanças no 
perfil demográfico e socioeconômico da população6,98,146,167,168. 

Antes de uma análise da situação brasileira sob a ótica desta proposta, porém, faz¬ 
se necessário resgatar não só seu conteúdo inicial mas também as revisões que este vem 
sofrendo atualmente. 

O conceito de transição epidemiológica refere-se às complexas mudanças nos pa
drões de saúde e doença, predominantemente mortalidade e morbidade, que ocorrem em 
populações específicas, através do tempo. Refere-se, também, às interações destes padrõ
es e seus determinantes e consequências demográficas, econômicas e sociais. Nesta transi
ção, as doenças infecciosas associadas com carências primárias (condições de moradia, 
nutrição, fornecimento de água) são substituídas por doenças crônico-degenerativas e cau
sadas pelo homem (lesões, padecimentos mentais), como principais causas de mor¬ 
t e 6 7 , 6 8 , 1 6 , 1 7 , 1 6 8 . Em linhas gerais, há declínio da mortalidade e aumento da morbidade, 
uma vez que mudam não só os tipos de doenças, mas também suas características de dura
ção: antes, predominantemente agudas e de letalidade alta, passam a ser de longa duração, 
acarretando um acúmulo de doentes, particularmente nas faixas etárias mais avançadas98. 

Segundo Omran (1971), primeiro autor a sistematizar este conceito, cinco proposi
ções básicas o compõem, quais sejam: 

1. a mortalidade é um fator fundamental na dinâmica populacional; 

2. durante a transição, ocorre uma mudança de longa duração nos padrões de mortalida
de e doença, na qual as doenças infecciosas são gradualmente substituídas por doen
ças degenerativas e causadas pelo homem como a forma principal de morbidade e pri
meira causa de morte; 



3. durante a transição, as mudanças mais profundas nos padrões de saúde e doença ocor
rem entre crianças (principalmente) e mulheres jovens; 

4. as mudanças nos padrões de saúde e doença que caracterizam a transição estão estrei
tamente associadas às transições demográfica e socioeconômica que caracterizam a 
modernização; 

5. as variações peculiares no padrão, velocidade (ritmo), determinantes e consequências 
da mudança populacional diferenciam três modelos básicos de transição epidemioló
gica: 

5.1. clássico ou ocidental: descreve quedas graduais e progressivas da mortalidade e da 
fecundidade, acompanhando o processo de modernização das sociedades européias 
ocidentais. Os fatores socioeconômicos foram os principais determinantes desta 
transição, sendo ampliados por medidas de saúde pública no século XX; 

5.2. acelerado: descreve uma transição semelhante à anterior, só que ocorrida posterior
mente e num período de tempo relativamente curto. Tem como exemplo o Japão; 

5.3. contemporâneo ou tardio: descreve uma transição relativamente recente e a ser com
pletada na maioria dos países não-desenvolvidos. É marcado por queda substancial 
da mortalidade a partir da II Guerra Mundial e manutenção de alta fertilidade, tendo 
as medidas de saúde pública um papel decisivo nesta transição. 

Ainda segundo este autor, independentemente do modelo seguido, três estágios su
cessivos principais compõem a transição epidemiológica: o primeiro, a "Era da Pestilência 
e da Fome", com altas taxas de mortalidade e baixa expectativa de vida. O segundo, a 
"Era do Declínio das Pandemias", com queda gradativa da mortalidade, aumento da ex
pectativa de vida e grande crescimento populacional. O terceiro, a "Era das Doenças De
generativas e Causadas pelo Homem", quando a mortalidade continua a declinar e até al
cança estabilidade em níveis relativamente baixos, a expectativa de vida aumenta e a ferti
lidade passa a ser o principal fator no crescimento da população. 

Todos os países, portanto, passariam pelos mesmos estágios de transição, cada um 
destes caracterizado por um padrão dominante de morbimortalidade, estando as diferen
ças entre os diversos modelos, fundamentalmente, no momento do seu início e no ritmo 
de cada estágio. 

Algumas formulações, apresentadas por outros autores nesta mesma época (início 
da década de 70) ou mais recentemente, utilizam conceitos semelhantes à proposição de 
Omran68. Complementando o modelo deste autor, Olshansky e Ault (1986) sugerem um 
quarto estágio de transição epidemiológica: a "Era do Retardamento das Doenças Degene
rativas", na qual há queda da mortalidade nas idades mais avançadas por retardamento das 
mortes por doenças crônicas, ficando a expectativa de vida acima de 80 anos. 

Atualmente, vem sendo revista a pertinência destes conceitos, destacando-se os 
questionamentos apresentados a seguir. 

A experiência de uma série de países de Terceiro Mundo indica não só que as eta
pas da transição podem se superpor, como também as mudanças nos padrões de morbi¬ 



mortalidade podem ser reversíveis. Portanto, não parece se aplicar a postulação de que a 
transição epidemiológica aconteceria de forma linear e sequencial6,67,68,167. 

Um segundo aspecto que vem sendo levantado atualmente é a crítica ao juízo de 
valor, implícito nas proposições clássicas, de que a substituição das doenças infecciosas 
por crônicas não-transmissíveis e acidentes ("doenças da civilização") seria um sinal de 
progresso. Estas últimas, portanto, não só seriam socialmente mais aceitáveis que as pri
meiras como também poderiam ser entendidas como consequência inevitável do processo 
de envelhecimento da população e, portanto, não passíveis de modificação67,68. 

Contrapondo esta afirmação, autores afirmam que os agravos emergentes na transi
ção seriam, na verdade, expressão de processos de industrialização, urbanização e consu
mo massivo que priorizaram o crescimento econômico em detrimento do bem-estar huma
no. Estes processos se traduziriam, entre outros, em problemas de poluição atmosférica 
(esta convivendo com a perene contaminação biológica), acidentes de trabalho e de trânsi
to, transtornos mentais, consumo de tabaco, álcool e drogas e hábitos alimentares pouco 
saudáveis. 

Ademais, o declínio da prevalência das doenças cardiovasculares em países do Pri
meiro Mundo sugere a possibilidade de uma nova transição nos mesmos98,168. Isto não só 
reforça a afirmação de que os agravos mais prevalentes depois da transição epidemiológi
ca não são irredutíveis como, também, coloca para os países não-desenvolvidos o desafio 
de superarem os agravos infecciosos e a desnutrição sem repetirem os padrões de morbi¬ 
dade dos países desenvolvidos68. 

Um terceiro questionamento à proposição clássica de transição epidemiológica diz 
respeito à idéia implícita de que as tendências na mortalidade têm correspondência na in
cidência das doenças, particularmente as transmissíveis. Embora possa ser real nos países 
desenvolvidos, nos outros esta assertiva não obrigatoriamente se confirma67,167,168. 

Como mencionado anteriormente, naqueles países, os principais fatores determi
nantes da queda da mortalidade por doenças transmissíveis foram de natureza socioeconô¬ 

mica, enquanto, nestes, estiveram mais relacionados a intervenções na área de saúde pú
blica, as quais tiveram mais impacto nas taxas de mortalidade do que nas de incidência. 
Podem ser citadas, como exemplo, as técnicas de reidratação oral e de tratamento de in
fecções respiratórias67. Os agravos que tiveram suas incidência e mortalidade diminuídas 
com a implementação e ampliação do programa de imunização estão sempre sujeitos a re
crudescimento, caso este programa, por alguma razão, diminua sua cobertura. 

Complementando-se as ponderações levantadas anteriormente, frente à complexi
dade das experiências de transição epidemiológica vivenciadas nos países da América La
tina, a proposta de três modelos (clássico, acelerado e tardio) torna-se imprecisa, não con
seguindo diferenciar países com características bastante distintas. 

Segundo Frenk et al. (1991), as diferentes experiências latino-americanas podem 
ser reunidas, de acordo com suas características, em três grupos. O primeiro abarca países 
como Cuba, Costa Rica e Chile, que estariam em uma etapa avançada da transição, se
guindo uma modalidade semelhante à dos países desenvolvidos (modelo tardio). O segun
do reúne países como Haiti, Bolívia e Peru, que estariam em uma etapa inicial de transi
ção, com altos índices de mortalidade infantil e morbidade marcada por infecções e des¬ 



nutrição. O terceiro grupo é representado por países como o México, que estariam viven¬ 
ciando uma nova experiência de transição, definida como sendo um modelo diverso, ca
racterizado como "modelo polarizado prolongado". Suas características podem ser assim 
resumidas: 

1. superposição de etapas, com proporções semelhantes de mortes por diarréias, doen
ças do aparelho respiratório, doenças cardiovasculares e causas externas; 

2. contratransição, com recrudescimento de enfermidades transmissíveis, estas apresen
tando menor letalidade; 

3. transição prolongada, com estancamento em uma situação de morbimortalidade mis
ta. Embora os países desenvolvidos tenham convivido com a superposição de etapas e 
coexistência de tipos de morbidade, o que marca este modelo é o caráter prolongado 
desta situação; 

4. polarização epidemiológica, caracterizada por diferenças qualitativas no perfil de 
morbimortalidade de diferentes regiões geográficas e grupos sociais. 

Cabe aqui uma ressalva sobre a proposição de 'transição prolongada'. Embora os 
autores critiquem a presença, na proposição clássica, da idéia subliminar de que a transi
ção epidemiológica seria linear e sequencial, parece ainda permanecer, nesta última pro
posição, a perspectiva de que todo país chegará - mesmo que não de forma linear - a um 
padrão previsível de mortalidade tido como pós-transição. O que o caracterizaria seria a 
"demora" na conclusão da transição e o "estancamento" em uma situação mista. 

Perfil de morbimortalidade 

A proposição que mais se aproxima da experiência do Brasil em termos de mudan
ça do seu perfil de morbimortalidade é o modelo polarizado prolongado. Sua transição 
epidemiológica vem sendo marcada pela coexistência de distintos padrões de mortalidade, 
com aumento crescente do peso das doenças cardiovasculares, neoplasias e causas exter
nas no seu perfil de mortalidade, ao lado de taxas ainda relevantes de mortes por doenças 
infecciosas. Somam-se a este perfil as altas prevalências de endemias como a doença de 
Chagas, esquistossomose, malária, além do recrudescimento da hanseníase e do dengue, 
reintrodução do cólera e aumento da incidência de AIDS6 ,98 ,167. 

A polarização se expressa, de um lado, nas regiões Norte e Nordeste, no meio rural 
e periferias urbanas (recorte geográfico) ou na população de baixa renda (recorte socioe¬ 

conômico), pela predominância de morte por doenças infecciosas e causas mal definidas, 
evidenciando uma situação de carência de condições mínimas de vida, falta de assistência 
médica e má qualidade dos registros de óbito, classicamente comum aos países subdesen
volvidos. De outro, nas regiões Sul e Sudeste, em áreas mais centrais (recorte geográfico) 
ou na população de melhor renda (recorte socioeconômico), pela predominância de agra
vos crónicos e causas externas, evidenciando uma situação classicamente comum aos paí
ses desenvolvidos6,167. 



A seguir, serão apresentados dados que ilustram, sucintamente, os processos de 
transição demográfica e epidemiológica brasileiros. 

No período de 1930 a 1970, registrou-se relevante queda da mortalidade geral e re
lativa estabilidade nos níveis de fecundidade, com aceleração do crescimento demográfi
co e manutenção da distribuição etária da população brasileira. A partir dos anos 70, ocor
reu uma rápida queda da fecundidade, desacelerando-se o ritmo de crescimento popula
cional, alterando-se a configuração da estrutura etária da população. Simultaneamente, 
elevaram-se a esperança de vida ao nascer e o índice de envelhecimento - proporção de 
indivíduos com 65 anos e mais para cada cem indivíduos com quinze anos e me¬ 
n o s 8 9 , 1 5 3 , 1 6 7 . 

Estas mudanças, no entanto, não ocorreram de forma homogênea nem nos diversos 
setores socioeconômicos nem nas regiões do país. Dois exemplos desta segunda dimensão 
podem ser observados nos comportamentos da esperança de vida ao nascer e da fecundi
dade nas últimas décadas. Embora todas as regiões geográficas apresentem tendências se
melhantes de aumento, para o primeiro indicador, e de queda, para o segundo, há um claro 
gradiente entre elas, caracterizando a heterogeneidade referida acima (Figuras 5 e 6). 

Acompanhando estas modificações, além da diminuição da mortalidade geral, hou
ve importantes transformações no perfil de mortalidade da população brasileira6,168: en
quanto em 1930 as doenças infecciosas foram responsáveis por 46% e as do aparelho cir
culatório por 12% dos óbitos ocorridos, em 1985 representaram 7 e 33%, respectivamente 
(Figura 7). Esta mudança de perfil também se deu de forma heterogênea nas diversas re
giões geográficas. 





Atualmente, as seis principais causas de morte no país são as doenças do aparelho 
circulatório, causas externas (fundamentalmente acidentes de trânsito e homicídios), neo¬ 
plasias, doenças do aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e afecções 
originadas no período perinatal153,167, variando seu número de ordem de região para re
gião (Tabela 1). 

É interessante observar, ainda, a enorme oscilação da frequência de sinais e sinto
mas mal definidos de uma região para outra, expressando situações bastante distintas em 
termos de qualidade e confiabilidade dos dados disponíveis (Tabela 1). 

Em relação ao Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), componente fundamen
tal da transição epidemiológica, registra-se uma queda importante em seus índices glo
bais: de 160 para 82 por mil nascidos vivos entre 1940 e 1980. Embora tenha sido reduzi
do â metade, este coeficiente ainda se apresentava muito elevado naquele momento. Entre 
1970 e 1990, a tendência deste coeficiente foi a seguinte: declínio intenso e sistemático 
entre 1977 e 82; interrupção do declínio entre 1983 e 84 e reduções menores, porém con
tínuas, até 1989. Também neste indicador a heterogeneidade se faz presente (Figura 8). 
Em 1989, por exemplo, este coeficiente foi de 59, 35 e 92 por mil nascidos vivos no Bra
sil e nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente89,182,186. 

O componente do CMI que sofreu maior redução foi o tardio (após o primeiro mês 
de vida), variando-se a estrutura das principais causas de óbito em menores de um ano, 
com diminuição do peso relativo das doenças infecciosas e aumento das causas perina¬ 
tais152,153. 



Embora os poucos dados disponíveis sobre morbidade não sejam sistemáticos nem 
tenham representatividade nacional, análises recentes têm reforçado a ocorrência simultâ
nea de agravos crônicos não-transmissíveis e doenças infecciosas, estas últimas com me
nor letalidade que no passado167,168. 

Perfil de nutrição 

Na análise do perfil nutricional de populações dos países não-desenvolvidos, em 
um dado momento ou período, os problemas enfocados usualmente são a desnutrição 
energético-protéica em crianças menores de cinco anos e escolares, e os agravos decorren
tes de carências específicas como ferro, iodo, vitamina A, entre outros13. Mais recente
mente, também o baixo peso em gestantes e a obesidade, particularmente em adultos, vêm 
sendo incorporados a esta análise44,84,86'90. 

As variáveis, índices e indicadores comumente utilizados nesta análise podem ser 
reunidos em dois grandes grupos: indiretos (de processo) e diretos (de estado). 

Do primeiro fazem parte80,85,90,114: 

1. aqueles que expressam a situação alimentar, por exemplo: produção de alimentos per 
capita, disponibilidade de energia per capita.dia-1, relação salário mínimo e cesta ali
mentar básica, horas de trabalho mensais necessárias para obtenção do aporte energé
tico recomendado, história de desmame completo ou parcial aos quatro e seis meses 
de idade; 



2. os que traduzem as condições socioeconômicas, entre eles: índice de analfabetismo, 
cobertura de serviços de saneamento básico, indicadores de condições de moradia e 
de concentração de renda e 

3. os que exprimem a situação de saúde e prestação de serviços diretamente ligados a 
ela, como: 

3.1. taxas de mortalidade: infantil, entre 1 e 4 anos, proporção de mortes por doenças mais 
relevantes para a nutrição - infecções, agravos cardiovasculares - entre outras e 

3.2. cobertura vacinal, cobertura de pré-natal, entre outros. 

Compõem o segundo grupo73,85,90: 

1. aqueles que traduzem o estado nutricional global a partir de observação clínica ou 
medidas antropométricas, por exemplo: baixo peso ao nascer; os índices massa corpo
ral para idade, massa corporal para estatura e estatura para idade (para menores de 
cinco anos e escolares), massa corporal para estatura para idade gestacional e índice 
de massa corporal (massa corporal.estatura-2); 

2. aqueles que expressam composição corporal, entre eles: perímetros (braquial, do qua
dril, da cintura) e dobras cutâneas (triciptal, supra-ilíaca, subescapular) e 

3. aqueles que indicam carência específica de nutrientes, como: hemoglobina sérica 
abaixo de 11g.dl"-1, hematócrito abaixo de 33%, nível de retinol sérico, presença de 
Mancha de Bitot e índice de dentes Cariados, Perdidos e/ou Obturados (CPO). 

Desta gama de indicadores, serão abordados aqui apenas os antropométricos de es
tado nutricional global, por serem os mais disponíveis na literatura e por permitirem uma 
boa noção da evolução geral do perfil de nutrição da população nos últimos anos, como 
na análise feita para o perfil de mortalidade. 

Em linhas gerais, em consonância com as transições epidemiológica e demográfi
ca, estão ocorrendo mudanças alimentares e nutricionais de grande monta nos países não-
desenvolvidos, entre eles o Brasil. Nestes países, sub e sobrenutrição coexistem, sendo re
gistrada rápida mudança na composição corporal dos adultos, marcado declínio da desnu
trição e importantes modificações nos padrões de atividade física e composição da die¬ 
ta167. 

Especificamente em relação à evolução do perfil nutricional da população brasilei
ra, a análise a seguir será baseada, fundamentalmente, nas duas únicas pesquisas com repre
sentatividade nacional sobre nutrição aqui realizadas: o Estudo Nacional da Despesa Fa
miliar (ENDEF), ocorrido em 1974/75, e a Pesquisa Nacional Sobre Saúde e Nutrição 
(PNSN), feita em 198944,83,86,112. 

Embora seja possível fazer uma análise consistente das tendências do perfil nutri
cional da população brasileira nas últimas duas décadas, cabe ressaltar que não há dados 
disponíveis para o mapeamento, em nível nacional, de possíveis oscilações ocorridas ao 
longo do período entre os dois estudos citados. 



Eventualmente, em caráter ilustrativo, serão utilizados resultados de estudos menos 
amplos, produzidos em amostras probabilísticas de municípios ou na rotina de serviços de 
saúde. 

Peso ao nascer 

O peso ao nascer tem sido cada vez mais valorizado como indicador das condições 
de saúde e nutrição da população materno-infantil, sendo identificado como o fator isola
do mais importante para a sobrevivência infantil, particularmente no primeiro ano de 
vida200. 

Embora tenha sido implantado o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SI¬ 
NASC), no ano de 1990, em nível nacional, não estão ainda disponíveis dados sistemáticos 
de incidência de Baixo Peso ao Nascer (BPN - ponto de corte: 2500g) para todos os esta
dos e regiões do Brasil. 

Estudos recentes têm apontado uma incidência de nascidos de baixo peso em torno 
de 10%, valor considerado entre médio (8%) e alto (14%), segundo proposição internacio
nal115,200. Dados parciais do SINASC do município do Rio de Janeiro também indicam in
cidência próxima a 10%184. 

Confirmando a relação deste indicador com as condições familiares de vida, os re
sultados da PNSN demonstram que a incidência de BPN apresenta claro gradiente por re
gião geográfica (Figura 9), situação urbana ou rural, renda per capita (Figura 10) e grau 
de instrução da mãe115. 



Além da análise da incidência total de BPN, é importante considerar, também, 
quais proporções de pré-termos e de nascidos a termo (pequenos para idade gestacional, 
provavelmente desnutridos intra-útero) a compõem. Nos países desenvolvidos, há uma re
lação direta entre BPN e prematuridade, enquanto, nos subdesenvolvidos, o retardo de 
crescimento intra-uterino é o principal responsável pela ocorrência deste evento142. 

Segundo a PNSN, por exemplo, 23,9% dos nascidos de baixo peso eram pré-termos. 
Em contrapartida, dados disponíveis para dois municípios brasileiros mostram situações 
bastante diversas desta: 42% em Pelotas200 e 43,7% no Rio de Janeiro (SMS-RJ, dados de 
1993, inédito). Como era de se esperar, por estarem em regiões com melhores indicadores 
socioeconômicos que a média brasileira, estes municípios apresentam uma situação me
nos distante daquela dos países desenvolvidos. 

Crescimento de crianças 

O perfil nutricional de crianças menores de cinco anos será expressado por três ín
dices antropométricos: Massa Corporal para Idade (MC/I), que reflete a situação global, 
não diferenciando os comprometimentos nutricionais atuais ou agudos dos pregressos ou 
crônicos; Massa Corporal para Estatura (MC/E), que identifica a harmonia do crescimen
to, sendo comprometido por agravos agudos, e Estatura para Idade (E/I), que examina o 
crescimento linear, sendo afetado por agravos ao crescimento de caráter crónico, de longa 
duração57,116,119,203. 



Assumiu-se como população de referência a do National Center for Health Statis¬ 
tics, sendo consideradas desnutridas as crianças situadas abaixo de -2 escores z141,148,206. 

Quanto ao indicador MC/I, observou-se, entre 1975 (ENDEF) e 1989 (PNSN), uma 
redução importante da prevalência de crianças abaixo do ponto de corte estipulado: de 
18,4 para 7,1%, ou seja, uma queda de mais de 60% para o grupo etário em geral, sendo 
ainda maior para a faixa acima de 24 meses (Figura 11). Houve uma redução também ex
pressiva (53%) em números absolutos: em 1975, o contingente de crianças desnutridas era 
de 2.222.843, enquanto, em 1989, era de 1.167.347112. 

Puderam ser observados progressos importantes em todas as regiões geográficas, 
nos meios urbano e rural e nas diversas faixas de renda, sendo proporcionalmente mais 
significativos no Centro-Sul (Figura 12), nos estratos de renda mais altos (Figura 14) e no 
meio urbano para o país como um todo (Figura 13). As regiões Sudeste e Sul apresenta
ram quedas semelhantes tanto no meio rural como urbano. Em linhas gerais, portanto, au
mentaram os diferenciais geográficos, urbano/rural e socioeconômicos83,112. 

Os resultados encontrados na PNSN para os índices MC/E indicam que, no Brasil, a 
desnutrição aguda é irrelevante em termos coletivos. Abaixo de -2 Z escores encontram-se 
cerca de 2% das crianças menores de cinco anos em todas as regiões geográficas e faixas 
de renda. Esta frequência é semelhante à da população de referência111. 

Já em relação ao índice E/I, quando comparados os dois estudos, foi registrado, 
para o Brasil como um todo, um aumento da estatura não só entre as crianças menores de 
cinco anos, mas também entre escolares e adolescentes83. 

Ainda assim, a desnutrição crônica é bastante relevante: 15,4% das crianças meno¬ 





res de cinco anos foram diagnosticadas como tendo baixa estatura, estando presentes, 
também aqui, importantes diferenciais entre as diversas regiões geográficas (Figura 15), 
meios urbano e rural (idem) e faixas de renda108,111. Vale destacar que a maior prevalên
cia de desnutrição crônica nas regiões Norte e Nordeste é decorrência de dois fatores: o 
menor nível de renda das famílias que aí vivem em relação às do Centro-Sul e a maior fre
quência de baixa estatura mesmo em estratos de renda iguais107,108. 

Lançando mão de estudos menos amplos, complementares ao ENDEF e ao PNSN, Iu¬ 
nes & Monteiro (1993) sugerem que, em relação à evolução do perfil nutricional infantil, 
o período de 1970 a 1989 pode ser dividido em três subperíodos: o primeiro, de estagna
ção do estado nutricional (1970 a 1975), o segundo, de ganhos importantes e continuados 
(1975 a 1982) e o terceiro, de ganhos moderados e descontínuos (1982 a 1989). 

Comparado a outros países não-desenvolvidos da África, Ásia, América Latina e 
Oceania, o Brasil se encontra no grupo de baixa prevalência de desnutrição infantil, com 
frequências globais menores que 10% para o índice MC/I; inferiores a 4% em relação a 
MC/E e abaixo de 20% para E/I. Em termos absolutos, entretanto, encontra-se em situa
ção intermediária49. 

Entre os principais determinantes destes avanços globais no perfil nutricional da 
população infantil estão: queda da fecundidade, urbanização, redução da prevalência de 
pessoas abaixo da linha de pobreza absoluta, aumento das coberturas vacinai e de serviços 
de saneamento básico, ampliação da rede básica de assistência e das práticas de atenção 
primária à saúde, aumento da proporção alfabetizada e com escolaridade elementar na po
pulação (em especial as mulheres) e ampliação dos meios de comunicação de mas¬ 
s a 8 6 , 8 9 , 1 1 2 . 



Além disto, parece ainda ser positivo o balanço econômico global do período 
1975-1989, apesar da grave crise econômica deflagrada na década de 80, com aprofunda
mento da concentração de renda, aumento estupendo da inflação, deterioração dos níveis 
de renda da população e recrudescimento da pobreza absoluta. 

Observe-se, portanto, que o que garantiu os avanços no estado nutricional da popu
lação infantil não foi a melhoria dos níveis de renda em si, mas a ampliação do entitle¬ 
ment, ou oportunidade de acesso, definida por Drèze & Sen (1989, p. 23) como "o conjun
to de bens e serviços que podem ser adquiridos através do uso de vários canais legais de 
aquisição abertos para aquela pessoa" (tradução transcrita de Iunes & Monteiro, 1993, 
p.55). 

É como se os ganhos da década de 70, principalmente nos cinco primeiros anos, ti
vessem uma inércia suficiente para se manterem ao longo do período recessivo que se se
guiu. Nada garante, no entanto, que este perfil não se reverta, caso a deterioração dos ní
veis de renda se mantenha. 

Vale lembrar que os avanços globais da população infantil se deram de forma hete¬ 
rogênea nas diversas regiões geográficas, aprofundando-se o gradiente entre elas (Nor

te/Nordeste versus Sul/Sudeste/Centro-Oeste). Isto reflete os investimentos também hete
rogêneos, nestas regiões, em termos de saneamento básico, cobertura vacinai e de serviços 
de saúde, entre outros. 



Situação nutricional de adultos 

Para a análise do perfil nutricional de adultos, aqui assumidos como indivíduos 
com 18 anos e mais, será usado o índice de massa corporal (IMC), que é a razão entre a 
massa corporal (em quilogramas) e o quadrado da estatura (em metros). Embora apresente 
limitações, este ainda é o índice que, através de medidas antropométricas globais bastante 
difundidas, melhor reflete indiretamente a composição corporal de adultos2. 

As situações de baixo peso, normalidade, sobrepeso e obesidade foram definidas como 
sendo as seguintes faixas de IMC, respectivamente: <20; 20-24,9; 25-29,9 e = >3044. 

Os resultados da PNSN3,43,44 indicam que a prevalência de baixo peso é seme
lhante, em torno de 16%, entre homens e mulheres (Figura 16), concentrando-se nas fai
xas etárias extremas (Figura 17). O diferencial de renda, pouco relevante entre os jovens, 
intensifica-se a cada faixa etária, atingindo os valores mais altos entre os idosos. Ou seja, 
os indivíduos com 65 anos e mais, com renda mais baixa, apresentam prevalências supe
riores de baixo peso. Este diferencial também se faz presente entre as regiões geográficas 
e entre os meios rural e urbano, com frequências mais altas no Nordeste e no meio rural. 

Em relação ao excesso de peso, os achados são bastante diferentes: 32% da popu
lação adulta apresentam sobrepeso ou obesidade: entre os homens, os percentuais estão 
em torno de 27%; entre as mulheres, 38% (Figura 16). De modo geral, as discrepâncias 
entre os gêneros, com maiores prevalências de sobrepeso e obesidade sistemáticas entre as 
mulheres, aparecem independentemente da renda e situação de moradia, sendo maior no 
meio rural e nas rendas mais baixas. 



Estas prevalências aumentam até a faixa de 45 a 54 anos, quando então, nos ho
mens, decrescem um pouco e, nas mulheres, mantêm-se relativamente estáveis (Figura 
18). Embora haja uma tendência semelhante em relação às faixas etárias nos diferentes ní
veis de renda, observa-se um importante gradiente entre os homens: 16% de excesso de 
peso nos mais pobres e 44% nos mais ricos. Entre as mulheres, um diferencial menos 
marcado: 31 e 41%, respectivamente. 

Todas as regiões geográficas apresentam prevalências importantes de sobrepeso e 
obesidade, variando de 24%, no Nordeste, a 38,7%, no Sul, havendo, também aqui, um 
claro gradiente entre elas. Em números absolutos, o Sudeste apresenta a pior situação: 
mais de 10 milhões de adultos apresentam excesso de peso, dos quais mais de 3 milhões 
são obesos. O Nordeste e o Sul, embora sejam os extremos no gradiente de frequência 
percentual, apresentam contingentes semelhantes, cerca de 5 milhões, nesta situação nutri
cional. 

Quanto à situação de moradia, registram-se valores ligeiramente maiores no meio 
urbano para ambos os gêneros e todas as faixas de renda, exceto para as mulheres de ren
da mais alta. Nelas a tendência se inverte: as maiores prevalências ocorrem entre as do 
meio rural. 

Comparando-se com países desenvolvidos, o Brasil apresenta menos excesso de 
peso e, curiosamente, maior prevalência de obesidade entre as mulheres, superando, por 
exemplo, o Canadá, o Reino Unido, a Holanda e a Austrália. 

Complementando esta constatação, Anjos, Silva, Serrão & Silva (1992) observa¬ 



ram que mais de 50% das mulheres faveladas atendidas em determinado serviço de aten
ção primária à saúde apresentaram excesso de peso. Este se faz presente, em média, entre 
os 30 e 40 anos, enquanto, entre as norueguesas, este ocorre entre os 40 e 50 anos. Embo
ra sejam pontuais, estes dados levantam um questionamento relevante para a análise da si
tuação nutricional da população brasileira, qual seja o da precocidade do aparecimento do 
excesso de peso, ao menos entre as mulheres. 

Em linhas gerais, tendo sido ajustada a estrutura etária de 1989 para aquela vigente 
em 1974, os resultados da PNSN, quando comparados aos do ENDEF, apontam para queda 
da prevalência de baixo peso e aumento do sobrepeso e obesidade para ambos os gêneros, 
mantendo-se semelhantes as frequências de indivíduos com estado nutricional adequado 
(Figura 19). Estes achados são semelhantes aos de outros países da América Latina, nos 
quais o excesso de peso tem também aumentado153. 

Os fatores que parecem explicar esta mudança de perfil são, entre outros: envelhe
cimento da população; substituição de alimentos ricos em proteínas e vitaminas por outros 
ricos em gorduras e carboidratos, sem aumento do consumo global de alimentos; possível 
diminuição dos níveis de gasto energético, seja por ampliação das ocupações do setor de 
serviços, e/ou por mudança na forma de se viver, com aumento do sedentarismo, e/ou, 
ainda, por redução da ocorrência de doenças infecciosas e da espoliação orgânica dela de
corrente44. No entanto, são necessários outros estudos para que se elucidem, com mais 
profundidade, os determinantes do perfil nutricional dos adultos brasileiros. 



Situação nutricional de gestantes 

É consenso, hoje, que o estado nutricional da gestante é fator fundamental para a 
saúde dela própria e do bebe e que, particularmente nos países não-desenvolvidos, as mu
lheres grávidas representam um grupo bastante vulnerável nutricionalmente57,150,152,200. 

No entanto, em muitos países, entre eles o Brasil, não há informações que espe
lhem nacionalmente a situação nutricional deste grupo. Os poucos resultados disponíveis 
são os produzidos pelo SISVAN na rede pública de assistência à saúde de alguns municí
pios, sendo utilizado o índice massa corporal para estatura para idade gestacional através 
do gráfico de Rosso (1985)173. Este instrumento foi preconizado pelo Ministério da Saúde 
na segunda metade da década de 80 sem ter sofrido prévia validação para a população 
brasileira. Estudo multicêntrico desenvolvido em seguida demonstrou que a curva então 
recomendada apresenta especificidade e valor preditivo positivo baixos187. Portanto, os 
dados apresentados a seguir devem ser encarados com cautela. 

Em Fortaleza, por exemplo, os consolidados de 1991 indicaram que, das gestantes 
atendidas, 39,6% apresentaram baixo peso e 14,5% sobrepeso em 1991 e 43% e 15%, res
pectivamente, no primeiro semestre de 199287,88. Valores semelhantes foram encontrados 
para o baixo peso em Pernambuco: no período de maio a agosto, sua prevalência oscilou 
entre 37 e 40%64. 

Já na rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, as prevalências de baixo peso e 
sobrepeso foram, respectivamente, de 39 e 17% em 199155 e de 32 e 21% em 199356. 



Estes resultados apontam para uma prevalência bastante relevante de baixo peso 
nas diversas realidades e de sobrepeso, principalmente no Rio de Janeiro. É fato que eles 
expressam o perfil da clientela que frequenta os serviços públicos de saúde, não podendo, 
portanto, ser extrapolados para toda população gestante brasileira. De qualquer modo, 
apontam para o fato de que mais de 50% da clientela gestante atendida está fora da faixa 
de ganho adequado de peso, reforçando a necessidade de um mapeamento mais criterioso 
e representativo que subsidie uma análise ampla deste perfil. 




