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RESUMO
O presente trabalho baseou-se em um corte de base populacional com amostra
aleatória e representativa de 3.276 crianças de 5 a 9 anos da zona urbana de Sobral – CE,
município de 153.000 habitantes do Nordeste do Brasil, com elevada cobertura assistencial do
Programa de Saúde da Família (PSF). O objetivo do estudo foi descrever a morbidade
referida em crianças de 5 a 9 anos de idade residentes na área urbana do município e analisar
as relações existentes entre morbidade referida e seus possíveis condicionantes. Foram
realizadas entrevistas domiciliares para 3276 crianças da amostra e exame clínico em uma
sub-amostra de 2594 crianças. As morbidades referidas pelas mães foram classificadas
segundo os Capítulos da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID
10). Os dados coletados foram digitados em EPI Info 6. 04 e analisados utilizando-se o Stata
7.0. Os desfechos analisados foram morbidade referida nos últimos 15 dias, causas de
internamento hospitalar referidas para 12 meses, déficit de estatura para idade e
cadastramento no PSF. Crianças de Baixa Estatura para Idade foram aquelas que
apresentaram um escore-z <-2, calculado pelo módulo Epi-Nut, do software Ep-Info. As
variáveis independentes foram agrupadas em socioeconômicas, ambientais, de acesso e
utilização de serviços de saúde e estado nutricional. As morbidades mais prevalentes nos 15
dias anteriores a entrevista foram às doenças do aparelho respiratório (DAR), 28,7%, sinais e
sintomas não classificados em outra parte, 5,5%, doenças da pele, 3,4% e doenças infecciosas
e parasitárias (2,2%). As variáveis independentes que tiveram relação estatisticamente
significativa com o aumento da prevalência das DAR foram ter idade entre 5 e 7 anos, residir
no núcleo urbano principal do município e freqüentar a escola. Estas variáveis permaneceram
significativas após análise multivariada. As causas de internamento hospitalar mais freqüentes
foram às doenças infecciosas, doenças respiratórias, sinais e sintomas não classificados em
outra parte e lesões e envenenamentos. As crianças que freqüentavam a escola tiveram
freqüência 69% menor de internamento hospitalar por lesões e envenenamentos, odds
ration=0,31 (IC 95% 0,10 – 0,90). A forma mais prevalente de desnutrição foi o déficit de
estatura para idade (11,6%), cuja prevalência foi maior no sexo masculino e 54% menos
freqüente entre crianças que freqüentavam a escola, odds ration=0,46 (IC 95% 0,31 – 0,66).
Também, diminuiu à medida que aumentou a renda per capita e a escolaridade da mãe. Como
recomendações sugeriu-se a inclusão de 100% das crianças na escola e a educação para
prevenção de acidentes de transporte e no domicílio. A qualificação das equipes de saúde da
família para atenção integral as crianças desta faixa etária, que inclui antropometria, triagem
oftalmológica e avaliação ortopédica também deve ser priorizada, inclusive aproveitando as
oportunidades freqüentes em que as crianças são levadas para unidade de saúde por ocasião
de doenças leves. A autora propõe um modelo explicativo para a “morbidade referida” com
base em conceitos etnoepidemiológicos, sugerindo que ela engloba tanto as “enfermidades”,
na perspectiva dos pacientes, como as “doenças”, na perspectiva médico biológica,
principalmente em sociedades como a brasileira em que o acesso à saúde é universal.
Palavras-chave: Morbidade; Estudos epidemiológicos; Bem-estar da criança; Saúde da
família; Saúde urbana.

ABSTRACT
The current study was based on a slice of population base with aleatoric and
representative sample of 3,276 children aged 5 to 9 years from the urban zone of Sobral – CE,
municipality with 173,000 inhabitants in the Northeast of Brazil, with elevated assistance
coverage from the Family Health Program (PSF). The objective of this study was to describe
the referred morbidity in children aged 5 to 9 years resident in the urban area of the
municipality and to analyze the existing relationships between referred morbidity and their
possible conditionings. Home interviews were carried out with 3,276 children from the
sample and clinical exam in a sub-sample of 2,594 children. The referred morbidities by the
mothers were classified according to the Chapters from the Tenth Review of the International
Disease Classification (ICD 10). The data collected were put into EPI Info 6.04 and analyzed
using Stata 7.0. The outcomes analyzed were referred morbidity in the last 15 days, causes of
referred hospital internment for 12 months, stature deficit for age and register in PSF. Low
Stature for Age Children were those who presented a score-z <-2, calculated by the module
Epi-Nut, from the software Ep-Info. The independent variables were grouped in socioeconomic, environmental, health service access and usage and nutritional state. The more
prevalent morbidities in the 15 days prior to the interview were the sicknesses of the
respiratory apparatus (SRA), 28.7%, non-classified sign and symptoms in other part, 5.5%,
skin sicknesses, 3.4% infectious illnesses and parasitic (2.2%). The independent variables that
had statistically significant relationship with the prevalence increase for SRA were being aged
5 to 7 years, residing in the main urban nucleus of the municipality and attending school.
These variables remain significant after multi-varied analysis. The most frequent causes of
hospital internment were infectious sicknesses, respiratory sicknesses, non-classified signs
and symptoms in other part and lesions and poisonings. The children who attended school had
frequency 69% lower of hospital internment for lesions and poisonings, odds ration=0.31 (IC
95% 0.10 – 0.90). The most prevalent form of malnutrition was stature deficit for age
(11.6%), whose prevalence was greater in the male sex and 54% less frequent amongst
children who attended school, odds ration=0.46 (IC 95% 0.31 – 0.66). Also, it reduced to the
measure that income per capita and mother’s schooling increased. As recommendations it is
suggested the 100% inclusion of children in school and education for the prevention of
accidents with transport and in the home. The qualification of the family health teams for
integral care of children in this age range, which includes anthropometry, ophthalmologic
filtering and orthopedic evaluation should be given priority, inclusive taking advantage of the
frequent opportunities in which the children are taken to the health unit on occasion of simple
sicknesses. The author proposes an explicative model for the “referred morbidity “ based on
ethno-epidemiological concepts, suggesting that it embody as much the “illnesses”, in the
patient’s perspective, as the “diseases”, in the medical biological perspective, especially in
societies as the Brazilian one in which access to health is universal.
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