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As mutações 
da fome

C
om um 1 ano e 3 meses, Lia mal conseguia manter-
se sentada enquanto a maior parte das crianças da
mesma idade já começa a andar. O motivo do atraso
no desenvolvimento era a carência de nutrientes des-
de a gestação, que, além de ser a principal causa de
mortalidade infantil nos países em desenvolvimen-
to, pode causar danos permanentes à saúde.Após qua-

se duas décadas em que investiga os efeitos da desnutrição
infantil, a bióloga Ana Lydia Sawaya, do Departamento de Fi-
siologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ho-
je consegue explicar por que a alimentação insuficiente tem
efeitos duradouros e produz adultos obesos, diabéticos e com
problemas cardiovasculares. E, mais do que destrinchar a fi-
siologia da desnutrição, ela investiu em recuperar crianças co-
mo Lia e mostrou que tratá-las até os 6 anos de idade pode evi-
tar boa parte desses problemas.

Lia mora numa favela da Zona Sul da cidade de São Pau-
lo, onde Ana Lydia faz boa parte de sua pesquisa. Ela esco-
lheu trabalhar com essa população não só porque é a que mais
sofre as conseqüências da pobreza. “São pessoas excluídas,
fora do mercado de trabalho e do alcance das políticas públi-
cas que poderiam ajudá-las”, explica. Ao investigar a saúde de
habitantes de favelas em São Paulo e em Maceió, onde cerca de
50% da população vive em situação de miséria, o grupo de Ana
Lydia verificou que adolescentes desnutridos durante a in-
fância apresentam taxas de obesidade e hipertensão muito mais
altas do que o resto da sociedade brasileira, e maior risco de de-
senvolver diabetes quando adultos.

Alguns de seus resultados mais recentes mostram uma ele-
vada prevalência de hipertensão em adolescentes que foram
crianças desnutridas – que chega a 21% em São Paulo. É mui-
to alto se comparado a adolescentes que não sofreram des-
nutrição (7%). Para adultos com baixa estatura em Maceió es-
sa prevalência é de 28,5% e afeta mais as mulheres (44%) do
que os homens (18%); em mulheres obesas pode chegar a 50%.

O grupo da Unifesp descobriu que essa alteração na pressão
arterial surge por causa de lesões que reduzem a elasticidade dos
vasos sangüíneos e da má-formação dos rins. Maria do Car-
mo Franco, bióloga especializada em hipertensão que integra a
equipe de Ana Lydia, é uma das responsáveis por explicar o que
acontece nas veias e artérias. Ela mergulhou a fundo no vín-

Desnutrição nos primeiros anos de
vida provoca hipertensão, diabetes e
obesidade em adolescentes e adultos

MARIA GUIMARÃES |  FOTOS MIGUEL BOYAYAN

(…)

Estranhamente, no rebento
cresce o ventre sem alimento, 
um ventre entretanto baldio
que envolve só o vazio
e que guardará somente ausência
ainda durante a adolescência
quando ainda esse enorme abdome
terá a proporção de sua fome.
Esse ventre devoluto,
depois, no indivíduo adulto,
no adulto, mudará de aspecto:
de côncavo se fará convexo
e o que parecia fruta
se fará palha absoluta. 
(…)
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culo entre desnutrição e me-
tabolismo. Examinou crian-
ças entre 10 e 13 anos que já
nasceram com baixo peso, in-
dício de desnutrição intra-
uterina,e viu que nessas crian-
ças o colesterol do tipo LDL –
que integra a membrana das
células – reage mais do que
deveria com radicais livres,
moléculas de oxigênio alta-
mente reativas.É o que se cha-
ma de estresse oxidativo, que
dá origem a espécies ainda
mais reativas de oxigênio que
por sua vez danificam as cé-
lulas que revestem os vasos
sangüíneos: um passo para
desenvolver placas de gordu-
ra que alteram a pressão san-
güínea e reduz a elasticidade
dos vasos, como sugerem re-
sultados publicados este ano
na revista Pediatric Research.

V asos sangüíneos danifica-
dos, com menos capaci-
dade de se expandir para

a passagem do sangue, são
apenas parte do problema. A
dificuldade maior parece es-
tar na constituição dos rins,
órgãos com a função de de-
purar o sangue de toxinas. A
má nutrição do feto pode le-
var a uma formação inade-
quada dos rins, que acabam
por conter menos unidades
funcionais – os néfrons – do
que o normal. A equipe de
Ana Lydia usa formas indi-
retas – como a medição do
teor de toxinas no sangue –
para avaliar o número de né-
frons.“O ideal seria uma bió-
psia, mas não vou tirar um
pedaço do rim de uma crian-
ça que já está debilitada”, con-
ta. Mesmo que cada néfron
trabalhe mais, os rins funcio-
nam como um filtro pouco
eficiente que limita o fluxo de
sangue e acaba por aumentar
a pressão arterial. “Essa é a
única seqüela da desnutrição
que não conseguimos recupe-
rar”, lamenta a bióloga. Como
os néfrons se formam somen-
te durante o desenvolvimen-

to do feto, não há nada que se
possa fazer para reparar esses
rins. Também não há como
restituir a elasticidade dos va-
sos sangüíneos danificados.

A desnutrição no início da
infância provoca ainda defi-
ciências no metabolismo do
açúcar, comandado pelo hor-
mônio insulina cuja carência
é a principal causa do diabetes
– doença que em 2000 atingia
quase 5 milhões de adultos no
Brasil,proporção que deve su-
bir para mais de 11 milhões
até 2030. Em artigo publicado
em 2006 no British Journal of
Nutrition,Ana Lydia e sua ex-
aluna Paula Martins, agora
professora no campus da Uni-
fesp na Baixada Santista,mos-
traram que a produção de in-
sulina é deficiente em crianças
que sofreram de desnutrição
no início da vida. Isso ocorre
porque a escassez de alimen-
to nas primeiras fases do cres-
cimento leva o organismo a
produzir menos células beta
no pâncreas, que fabricam a
insulina. Para compensar, o
organismo dessas crianças é
mais sensível à pouca insulina
produzida. Em famílias po-
bres que consomem uma die-
ta moderna carregada de açú-
car esse desequilíbrio fica ain-
da mais sério.

O corpo tenta suprir a de-
ficiência e faz cada célula do
pâncreas trabalhar mais. O
preço desse esforço suplemen-
tar é alto. A nutricionista Tel-
ma Florêncio, da Universida-
de Federal de Alagoas, usou a
baixa estatura como sinal de
desnutrição nos primeiros
anos de vida, pois outros estu-
dos mostraram que a contri-
buição genética para o cres-
cimento é menor do que a
ambiental. Ela descobriu que
o organismo desses adultos de
baixa estatura acaba por se
tornar resistente à insulina, de
maneira que mesmo em altas
concentrações o hormônio
não consegue que o corpo
aproveite o açúcar disponível.
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Embora os resultados, publicados em edição recente do Europe-
an Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, ain-
da não permitam explicar com clareza o mecanismo que causa
essa resistência, eles mostram que cada célula pancreática tem
que trabalhar mais e mais, o que no longo prazo leva o pâncreas
à exaustão.“Em seguida vem o diabetes”, conclui Ana Lydia.

O trabalho da equipe da Unifesp revelou mecanismos fi-
siológicos que causam hipertensão e diabetes, mas na base des-
sas doenças está também o excesso de peso. A dieta moder-
na, em que a publicidade e os preços acessíveis estimulam o
consumo de alimentos calóricos de baixa qualidade nutricio-
nal – hambúrgueres industrializados, frituras, biscoitos, balas
–, costuma ser acusada da ascensão da obesidade. Mas, de acor-
do com o trabalho de Telma, na população extremamente po-
bre o sobrepeso não se deve a excessos alimentares: as calorias
consumidas pelos obesos de baixa estatura estavam abaixo
do calculado como necessário para atingir suas necessidades
nutricionais. Mesmo mal nutridas, essas pessoas engordam.

Telma examinou habitantes de um acampamento de sem-
tetos próximo à universidade, em Maceió, onde as condições de
vida eram subumanas: famílias com uma renda mensal per ca-
pita inferior a US$ 10 viviam em barracos de plástico com um
único cômodo. Os resultados mostram que cerca de 20% dos
adultos tinham baixa estatura. Entre estes, 30% estavam acima
do peso ou obesos e 16,3% subnutridos. Assim, o problema
nutricional mais sério naquela população era a obesidade as-
sociada à desnutrição infantil: tanto homens como mulheres
de baixa estatura tinham maior tendência ao excesso de peso
do que vizinhos que tiveram um crescimento normal.

A obesidade é uma forma com que o organismo se defende
da pobreza. De acordo com Ana Lydia, em situações adver-
sas o sistema nervoso central regula o metabolismo para

reter energia na forma de gordura. Ela demonstrou que o me-
tabolismo de crianças com baixa estatura decompõe a gor-
dura acumulada no corpo de forma menos eficiente. Além dis-
so, o acúmulo de gordura é comandado pela diminuição no
gasto de energia e queda na produção do hormônio IGF-1, que
promove crescimento – as crianças ficam assim mais baixas.
Os estudos de metabolismo mostraram que esse efeito é mais
acentuado em meninas do que em meninos e faz com que es-
sas crianças cresçam menos e armazenem a energia que inge-
rem na forma de gordura, provisões que podem ser essenciais
para sobreviver. Ana Lydia explica por que o corpo feminino é
ávido por calorias:“As mulheres precisam de mais energia para
gestação e amamentação”. As reservas se acumulam sobretudo
na região da cintura – reservas que liberam no sangue maiores
quantidades de um tipo de gordura mais leve, que por sua
vez se acumula nos vasos sangüíneos e dá origem a doenças
cardiovasculares e diabetes.

A desnutrição deixa também seqüelas cognitivas. A psi-
cóloga Mônica Miranda, da Unifesp, mostrou em artigo recen-
te na Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil que crianças
entre 6 e 10 anos com má alimentação contínua desde o início
da vida se lembram mal do que viram pouco tempo antes, têm
um vocabulário mais restrito e sofrem de ansiedade. Outro es-
tudo, liderado por Luciana Melo de Lima, da clínica Otomed,
em Alagoas, mostrou que crianças com histórico de desnu-
trição têm maior dificuldade em aprender a falar.
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Sem conseguir sustentar seu tronco e com o rosto inex-
pressivo, Lia chegou há pouco menos de um ano ao Cen-
tro de Recuperação e Educação Nutricional (Cren), a ins-
tituição brasileira de referência em tratamento de desnu-
trição ligada à Unifesp, fundada em 1994 por Ana Lydia.
Dois meses depois a menina ensaiava seus primeiros pas-
sos e hoje caminha decidida com o olhar curioso e um
cubo de brinquedo na mão para oferecer ao visitante na
sala que funciona como creche para crianças de até 2 anos
– outras salas abrigam três outras turmas, divididas por
idade, com crianças até 6 anos. As unidades do Cren aten-
dem cerca de 3 mil crianças por ano, das quais 70% já nas-
ceram com peso abaixo do esperado – 2,5 quilos. Parte
dessas crianças é enviada pelo sistema de saúde. A maio-
ria, porém, é ativamente selecionada pela equipe que en-
tra em contato com a liderança de cada favela em sua área
de ação (o Cren da Vila Mariana atua na Zona Sul do mu-
nicípio e o Cren da Vila Jacuí, inaugurado em 2006, na
Zona Leste) e organiza mutirões de pesagem e medição.
“É nas famílias mais desestruturadas que estão as crian-
ças em estado de desnutrição grave. Não adianta espe-
rar que venham a nós, essas pessoas não podem nem pa-
gar o ônibus”, conta Ana Lydia. O grupo inclui as crianças
desnutridas em seu programa e fornece vales-transpor-
te para que compareçam ao Cren.“Em algumas dessas fa-
mílias o pai não existe e a mãe tem problemas com álcool
ou drogas, de forma que temos que acionar outros laços
sociais”, completa. A equipe de censos, que inclui médi-
cos, nutricionistas, assistentes sociais e voluntários, elabo-
ra mapas da rede social de cada criança. São diagramas
em que estão representados todos aqueles com quem a
criança pode contar: parentes, vizinhos, amigos ou ins-
tituições como ONGs e programas do governo. Às vezes
é preciso acionar elementos dessa rede para levar a crian-
ça ao Cren com regularidade.

O s pequenos pacientes são atendidos conforme o grau
de desnutrição. Alguns são atendidos no ambulató-
rio, onde recebem tratamento para infecções ou pa-

rasitoses, além de orientados para que se alimentem bem.
Para os casos graves há o sistema de hospital-dia, em que
a criança passa dias inteiros no centro onde recebe cin-
co refeições por dia, além de acompanhamento médico,
nutricional, pedagógico e – quando necessário – psicoló-
gico. O serviço social e a equipe de nutrição oferecem ofi-
cinas de culinária, onde as mães aprendem não só a fa-
zer refeições nutritivas a baixo custo, aproveitando ao má-
ximo alimentos comuns como arroz, feijão e verduras,
mas também a fazer suas compras de forma mais eficien-
te e econômica. Crianças também participam de ofici-
nas de manipulação de alimentos, em que aprendem a re-
conhecer os itens de um cardápio equilibrado e, no caso
das mais velhas, preparar algumas receitas.

Os dados coletados ao longo dos 13 anos do Cren mos-
tram que até os 6 anos de idade a recuperação é bastante efi-
caz,mas o ideal é que aconteça até os 2 anos.“É aí que se es-
tabelecem gostos alimentares”, explica Ana Lydia,“é só co-
mendo fruta e verdura desde cedo que se firmará o reflexo
condicionado que cria o desejo de consumir alimentos sau-

dáveis”.As crianças tratadas re-
cuperam a estatura mais de-
pressa do que ganham peso.
Até a densidade óssea,que per-
de qualidade com a desnutri-
ção, se normaliza com o trata-
mento no Cren. A melhora,
porém, é mais marcada em
meninas do que em meninos.
“Fisiologicamente somos o
sexo forte”, diz Ana Lydia.“O
corpo feminino é esperto, se
recupera rapidamente.”

O tratamento do Cren
não normaliza só o tamanho.
Ana Lydia mostrou que é pos-
sível recuperar o pâncreas e
evitar a obesidade. Com isso,
boa parte das doenças crôni-
cas que a desnutrição causa
no adulto pode também ser
evitada. Após o tratamento a
equipe acompanha as crian-
ças para verificar se os efei-
tos se mantêm. O resultado
das pesagens e medições pe-
riódicas é animador: mostra
que a melhora física e a alte-
ração nos hábitos alimentares
persistem em casa, mesmo
que as condições de renda e
moradia não mudem.

O Cren representa uma
experiência de sucesso em
São Paulo que será em breve
implementada em Maceió.
Mas não é a única. Já foram
criadas iniciativas com al-
cance nacional, mas elas têm
duração curta ou não conse-
guem atingir toda a popula-
ção. Em 1999 o governo fe-
deral instituiu o Incentivo ao
Combate às Carências Nu-
tricionais (ICCN), em que
deveriam ser inscritas crian-
ças com deficiência de peso.
Pelo menos em alguns locais
a iniciativa foi bem-sucedi-
da, como mostra o artigo en-
cabeçado por Rita Goulart,
da Universidade São Judas
Tadeu (São Paulo), nos Ca-
dernos de Saúde Pública. Os
pesquisadores avaliaram 724
crianças de até 2 anos que
foram atendidas pelo ICCN
no município paulista de
Mogi das Cruzes entre 1999

(…)

Apesar do pouco 
que vinga, 

não é uma espécie
extinta 

e multiplica-se até
regularmente.

Mas é uma espécie
indigente, 

é a planta mais
franzina 

no ambiente de 
rapina, 

e como o coqueiro,
consuntivo, 

é difícil na região
seu cultivo. 

(…)

Alto do Trapuá, 
JOÃO CABRAL DE MELO NETO
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Nordeste, sobretudo em áreas rurais da Região Norte, onde
a desnutrição infantil atinge 11% da população. Nas de-
mais regiões, porém, a pesquisa detectou desnutrição em
3,5% da amostra, valor que para Monteiro indica que o
problema está quase controlado.

Preocupante também é o aumento do sobrepeso e obe-
sidade a partir da adolescência – de 5,7% em 1974-1975
para 16,7% em 2002-2003 –, que segundo Monteiro ocor-
re em todas as regiões e estratos econômicos e resulta de
alimentação inadequada e pouca atividade física. Esses e
outros dados estão num inquérito nacional feito em 2006
por um consórcio de instituições acadêmicas liderado pe-
lo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap),
cujos resultados Monteiro está ainda analisando.

Porém Ana Lydia argumenta que esses dados não re-
sumem a realidade brasileira. “Censos são feitos por en-
dereço ou outros localizadores oficiais. Quando se traba-
lha com miséria e favelas, são pessoas que não existem –
não têm endereço, não têm emprego, não têm carteira de
identidade. Trabalhar com médias nacionais não faz sen-
tido no Brasil, com desigualdade de renda e exclusão so-
cial tão grandes.” Para ela, desnutrição e obesidade não
são doenças opostas. Ao contrário, o fato de que a primei-
ra causa a segunda indica que elas estão associadas aos
mesmos mecanismos fisiológicos. “Desnutrição e obesi-
dade coexistem nas favelas, dentro das mesmas famílias”,
completa a pesquisadora, que ressalta que ninguém sabe
bem quantos desnutridos há no Brasil.“Não sabemos nem
quantas pessoas moram em favelas em São Paulo – as
estimativas variam entre 1,1 milhão e 2 milhões –, o que
dirá no resto do país. Como poderíamos dizer que cobri-
mos sua situação nutricional?” ■

e 2001. O programa incluía
avaliar e tratar problemas de
saúde das crianças, orientar
as mães quanto à alimenta-
ção e fornecer leite em pó e
óleo de soja (para aumentar
o teor calórico do leite) às
crianças inscritas. Elas cresce-
ram, mais rápido quanto mais
grave era o estado inicial de
desnutrição.

A pesar das experiências
bem-sucedidas, o ICCN
foi substituído por ou-

tros programas sociais do go-
verno, como a Bolsa-Alimen-
tação e o Bolsa Família. De
acordo com Ana Lydia, o Pro-
grama de Saúde da Família,
que prevê visitas domicilia-
res, é a iniciativa do governo,
que poderia funcionar na
prevenção da desnutrição.
No entanto, na prática isso
não acontece.“A estrutura do
programa não permite visitas
domiciliares sistemáticas em
favelas, e não é possível tratar
desnutrição mais grave sem
uma estrutura de hospital-dia
como a do Cren”, lamenta.

Em contraposição à rea-
lidade dolorosa da fome nas
favelas, dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) indicam que
o Brasil está passando por
uma transição nutricional,
em que a desnutrição infan-
til se torna cada vez mais rara
e a obesidade a partir da ado-
lescência cresce de forma
alarmante. A pesquisa, cujos
dados foram analisados por
Carlos Augusto Monteiro e
Wolney Conde, da Faculdade
de Saúde Pública da Univer-
sidade de São Paulo (USP),
seguiu a metodologia padrão
do IBGE para inquéritos do-
miciliares – sorteiam-se con-
juntos de moradias em zonas
urbanas e rurais, inclusive fa-
velas e cortiços. Os resultados
mostram nos últimos 30
anos uma queda contínua na
prevalência de desnutrição na
idade mais vulnerável – até
5 anos – de 16,6% em 1974-
1975 até 4,6% em 2002-2003.
A pesquisa mostrou também
que a situação ainda é preo-
cupante nas regiões Norte e
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