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Iwfreooução 

A elevada morbidade e mortalidade infantil devido 
a desnutrição, tem sido um fator decisivo para considera-la 
um problema grave de saúde pública (2); e a falta de dados 
concretos sobre as causas de internamento e o grau nutricio- 
nal dos pacientes no Hospital Infantil Seara do Bem (H.I.S.B) 
Lages - SC, serviram de estímulo para a realização deste tra 
balho, 

Procuramos relacionar as patologias que motivaram 
a internação, bem como: o grau de desnutrição destes pacien- 
tes observando dados (idade, pêso, estatura, número de inter 
namentos anteriores, local de residência e renda familiar) , 

que direta ou indiretamente influenciam nesta relação.



CASUÍSTICA E Mátooos 

O levantamento de dados realizou-se no periodo de 
O1/02/83 a 28/02/83, com um total de 286 internações. 

Foi preenchido um questionário previamente elabo- 
rado, no qual dividimos as patologias associadas em grupos. 
No que diz respeito a desnutrição, para classifica-la segui 
mos normas aprovadas pelo conselho Diretor do Instituto da 
Criança "Pro£. Pedro de Alcantara" em 26 de maio de 1.982. 

Baseados neste questionário estudamos os seguintes 
parâmetros: 

1. Idade (quando do internamento). 
1.1 - Recém nascido 
1.2 ~ Lactente 
1.3 - Pré-escolar 
1.4 - Escolar 

2. Grau de desnutrição (segundo gráfico de evolu- 
ção pondo-estatural). 

2.1 - Normal - Acima de 25 percentis 
2.2 _ Leve - Entre 25 e 2,5 percentis 
2.3 - Grave ~ Abaixo de 2,5 percentis
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estatural 
Estatura (segundo gráfico de evolucão pondo - 

3.1 - Alta ~ Acima de 97.5 percentis 
3.2 - Normal - Entre 97.5 e 2,5 percentis 
3.3 - Baixa - Abaixo de 2,5 percentis 

Número de internações anteriores 
4.1 - Primeiro internamento 
4.2 - Entre 2 e 5 internamentos 
4.3 - Entre 6 e 10 internamentos 
4.4 - Mais de 10 internamentos 

no Patologia quando da internaçao 
5.1 _ A parelho gastro~intestina1 
5.2 - Aparelho respiratório 
5.3 - Aparelho urinârio 
5.4 - Aparelho Cardio-vascular 
5.5 - Outras patologias (desmatolôgicas, infec- 

to-contagiosas, e etc. ). 

mento 

Local de residência 
6.1 - Centro 
6.2 - Periferia 
6.3 ~ Outros municípios 

7. Renda familiar 
7.1 ~ Menor que 1 salário minimo regional 
7.2 - Entre 1 e 2 salários minimos regional 
7.3 - Maior que 2 salários minimos regional 
7.4 - Não informaram 

Relação 
lv 8.1 ~ Grau de desnutriçao x Média de interna- 

8.1.l - wormal v x 
8.1.2 - Leve ~ x
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- Grau de desnutrição x idade 
8.2.1 Grave - RN 

Lactente 
Prê~esco1âr 
Escolar 

8.2.2 Leve - RN 
Lactente 
Pré-escolar 
Escolar 

8.2.3 Normal
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RESULTADOS 

1, Idade Quando do internamento: 
Dos 286 pacientes da amostragem, 74,8% (214) eram 

lactentes, 15,0% (43) pré-escolares, 5,5% (16) escolares e 

4,5% (13) recém nascido (figura - 1 ). Nos escolares, foi 
considerado a faixa etária de 6 a 10 anos, já que neste hos- 
pital, a idade máxima permitida para o internamento e' de 
10 anos. 

2. Grau de desnutrição: 
Observamos que 40,5% (116) dos pacientes, apresen- 

tavam um grau de desnutrição leve. 38,4% (110) grave, e 20,9% 
(60) normal. (figura - 2 ) 

3. Estatura 
A maior parte dos pacientes 69,9% (200), apresenta 

vam estatura normal para a idade, 29,3% (84) eram baixos pa 
ra a idade e 0,7% (2) eram de estatura superior a média. (fi 
gura - 3 ) 

4. Número de internações anteriores: 
O grupo de 2 a 5 internações foi o due apresentou 

uma maior percentagem de pacientes, em torno de 45,8% (131) , 

seguido pelo grupo de primeira internação com 43,7% (â125;), 
entre 6 e 10 internações foi 7,0% (20), e mais de 10 inter- 
naçöes 3,y (10). (figura _ 4)
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5. Patologia cuando da internação: 
Das 286 internações, 53,8% (154) apresentavam como 

causa, patologias gastro-intestinais. As patologias do aparar 
lho respiratório veio a seguir com 33í9% (91), aparelho uri- 
nário com 2,4% (7), aparelho cardio-vascular 1,4% (4) e ou- 
tras patologias, inclusive aquelas sem diagnóstico cuando do 
internamento 8,4% (24). (figura - 5) 

6J Local de residência: 
Verificamos que 79,3% (227) provinham da periferia 

(considerados os bairros que circundam Lages), 15,4% (44) 
eram do centro de Lages e 5,3% (15) eram de outros municípios 
(Curitibanos, campos Novos, São Joaquim, Caçador ..) de onde 
foram encaminhados. (figura - 6) 

7. Renda familiar: 
Os pacientes originados de familias com renda entre 

1 e 2 salários minimos foi de 57,7% (165), com menos de 1 sa~ 
lârio minimo regional 11,2% (32), maior due 2 salários 8,7 % 
(25), e 22,4% (64) representam as familias due não nos forne~ 
ceram a renda. Tentamos justificar esta percentagem pelo fato 
do Hospital internar casos sociais, os quais não apresentam 
despesas para as familias. (figura - 7) 

8. Relações: 
8.1 Grau de desnutrição x Média de internamentos 
05 pacientes com desnutrição grave, apresentaram 

uma média de 3,52 internamentos, os comfdesnutrição de 3,10 e 
os com nutrição normal 1,78 internamentos. 

8.2 Gravidade da desnutrição x Idade 
Os pacientes com desnutrição grave, 33,1% (95) 

lactentes, 3,1 (9) pré-escolares, 1,7% (5) recém nascidos, 
0,3% (1) escolares. Os pacientes com desnutrição leve a maior 
percentagem ficou com os lactentes 27,3% (so), prê.e5¢Q1are5 
com 8,0% (23), 2,7% (8) escolares e 1,7 (5) com os recém nai 
cidos . Dos pacientes com grau nutricional adecuado para a 
idade, apresentaram os lactentes como predominantes 11,1% (32) 
seguido pelos pré-escolares com 4,8% (14), escolares 3,8%(l1), 
recém nascidos com 1,0% (3).
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coMaNTÁR1os 

Os lactentes perfizeram 74,8% dos pacientes inter- 
nados, isto representa ser a faixa etária mais suscetível as 
infecções. Estudo feito pelo Instituto da Criança em São Pag 
lo (municipio de Santo André), também apresentaram cifras se 
melhantes. (1) 

A presença de desnutrição (leve ou grave) em 78,9% 
das internações, representa um grande problema de saúde pú - 
blica para o municipio de Lages. Trabalhos ou pesquisas nutri 
cionais realizadas em muitos paises latinoamericanos tem mos 
trado também a gravidade e a magnitude do problema nutricioâ'. 
nal (6). que contribuem para as elevadas taxas de morbidade e 
mortalidade (7),retardo do desenvolvimento e a menor capacida 
de de trabalho, e como conseqüência incremento dos gastos com 
a saúde. 

A desaceleração do crescimento pode ser considerado 
como uma manifestação universal da doença (1). Em nossos rg 
sultados isto pode ser observado, já que 29,3% dos pacientes 
apresentavam baixa estatura para a idade. 

Chamou~nos a atenção em nossa amostragem o grande 
número de internamentos anteriores dos pacientes; relaciona - 
mos isto, com sinergismo desnutrição - infecção associado às 

condições sócio-esconomicas da popu1ação.(8) 
As patologias quando do internamento verifica-se due
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Quase 90,0% dessas estão agrupadas nos aparelhos gastro-intes 
tinal e respiratório, onde a grande maioria são de origem in 
fecciosas. Devemos citar aqui que esta pesquisa foi realizada 
em pleno verão (fevereiro) onde as doenças diarreicas assumem 
a principal causa de morbidade e mortalidade. No estado do Rio 
Grande do Sul ê a terceira causa de mortalidade em geral. (4) 
Isto ê facilmente compreendido pela ação da desnutrição, faci 
litando a invasão inicial do agente, favorecendo seu desenvol 
vimento e proporcionando a ação de agentes secundários, além 
de prolongar a duracão da enfermidade e retardando a convales 
cência.(5) 

Analisando a figura - 6, verificamos que 80% dos in 
ternamentos são da periferia de Lages onde se encontra a popg 
lação carente sócio-economicamente. Lechtig e Arroyave apon - 
tam a pobreza como a principal causa de desnutrição (6), on- 
de a ingesta de proteinas e calorias são sensivelmente meno- 
res em relação as populações rurais e as de alto poder anuisi 
tivo. O item 7 de nossa pesquisa vem de encontro as afirmati- 
vas anteriores, onde encontramos apenas 8,7 da população inter 
nada oriunda de familias que percebem acima de 2 salários mi- 
nimos regional e a grande maioria recebendo 1 ou menos que o 
salário minimo regional. 

Como relacionamos anteriormente a média do número de 
internamentos tem um sensível aumento com o grau de desnutri- 
ção, chegando a cifras de 3,52 no desnutrido grave. 

Observando a relação grau de desnutrição - idade,e§ 
contramos a faixa etária de O a 2 anos com o maior comprome- 
timento nutricional. Afirma Gravioto que a desnutrição que se 
produz antes dos seis meses de vida produz sequelas no desen- 
volvimento psiguico que não se recuperam posteriormente. (3)
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CONCLUSÕES 

1. Os lactentes representam 74,8% dos internameg 
ÉOS nO H.I{S.B. 

2. Dos pacientes internados, 78,9% apresentam des 
nutrição leve ou grave. 

3. Ucrescimento estatural ê comprometido pela des 
nutrição, porém em proporções bem menores que o peso. 

4; O binômio desnutrição-infecção foi constatado 
pelo número de casos com mais de 1 ínternaçao. 

5. As patologias gastro-intestinais predominam , 

como causa de internamento. 

cionado 
trição. 

mero de 

trição. 

6. 0 baixo pode: aquisitivo está diretamente rela- 
com a residência na periferia e com o grau de desnu- 

7. Quanto menor o grau de desnutrição, menor o nú- 
internações. 

8; Os lactentes são os mais acometidos pela desnue
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