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Introdução:

O termo  desnutrição é atualmente definido como o desequilíbrio entre o gasto e a 
ingestão de calorias  e nutrientes,  não caracterizada somente pela subnutrição.  As 
doenças mais comuns associadas à desnutrição no Brasil são parasitoses e doenças 
infecciosas. A desnutrição e evitável e, principalmente, pode ser facilmente tratada. 
Os ganhos  obtidos com o tratamento  e  sua erradicação em termos de progresso, 
produtividade,  bem-estar  e  felicidade  são incalculáveis.  Para  que  isso  aconteça,  é 
importante a mobilização conjunta de governos,  organizações da sociedade civil  e 
Universidades.

O  crescimento  acelerado  das  populações  urbanas,  associado  à  desigualdade  na 
distribuição de renda, levou ao aumento da pobreza no Brasil. Esta situação trouxe 
conseqüências  sociais,  nutricionais,  ambientais  e  de  saúde.  Cresceu  o  número  de 
pessoas que vivem em favelas e cortiços, sem acesso à infra-estrutura básica como 
água potável, esgoto e energia elétrica e a outros bens básicos que lhes permitam 
uma existência produtiva e saudável. Neste contexto se insere a Pastoral da Criança, 
Organismo de Ação Social da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - que 
prioriza  suas  ações  junto  às  mazelas  sociais,  desenvolvendo  uma  série  de  ações 
básicas  de  saúde,  nutrição,  educação  e  cidadania  em  favor  da  gestante  e  do 
desenvolvimento integral da criança.

As  crianças  formam  uma  faixa  da  população  particularmente  susceptível  à 
subnutrição, pois precisam de uma maior quantidade de calorias e nutrientes para 
o seu crescimento e desenvolvimento.

Em 1983,  foi  criada a  Pastoral  da  Criança,  como um projeto-piloto  implantado na 
Paróquia de São João Batista, município de Florestópolis,  Arquidiocese de Londrina, 
norte do Paraná. 

A Pastoral da Criança é uma organização comunitária, de atuação nacional, que tem 
seu trabalho baseado na solidariedade humana e na partilha do saber. O objetivo é o 
desenvolvimento integral das crianças, da concepção aos seis anos de idade, em seu 
contexto  familiar  e  comunitário,  a  partir  de  ações  de  caráter  preventivo  e  que 
fortaleçam o tecido social e a integração entre a família e a comunidade.



Objetivos: 

O estudo em questão foi realizado no Município de Criciúma-SC nos meses de Março à 
Julho de 1996. Criciúma é, hoje, o maior município do Sul Catarinense e um dos cinco 
maiores de Santa Catarina, seja no âmbito populacional  ou na esfera econômica e 
dentro da organização da Pastoral da Criança a cidade de Criciúma possui o maior 
número de crianças atendidas.

Um dos maiores desafios da Pastoral da Criança é o combate à desnutrição infantil. 
Neste trabalho propomos utilizar  m o delos  m ultiníveis, com  grau  de  hierarquização  
a  ser  de ter minado,  objetivando  es tudar  se  o  a tendi mento  da  Pastoral  da  Criança 
de  fa to diminuiu  a  des nu trição infan til.

O banco de dados a ser estudado foi enviado pelo pesquisador da Pastoral da Criança 
Dr.  Nelson Arns Neumann,  contendo 744 variáveis  coletadas em 2208 crianças.  O 
estudo é do tipo transversal e a amostra é probabilística para a cidade em que foi 
desenvolvido. A entrevista consistiu em um questionário estruturado respondido pela 
mãe  ou  responsável  pela  criança.  As  entrevistas  foram  conduzidas  por  14 
entrevistadores, com no mínimo dez anos de escolaridade, três supervisores de campo 
e um supervisor de qualidade ministrando-se treinamento teórico-prático de oitenta 
horas aos entrevistadores. 

O banco de dados contém informações de saúde como padrão alimentar, episódios 
de diarréia, peso ao nascer, peso da criança. Informações socioeconômicas como 
participação na Pastoral da Criança, renda familiar, escolaridade, trabalho materno, 
presença do companheiro e religião. Informações  biológicos como sexo, idade, cor, 
ordem de nascimento e idade materna e informações ambientais como migração, 
aglomeração, água, saneamento e outros irmãos.
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