


informacao foi colhido sobra idade, sexo, proveniencio, e o 
equipe julgou a qualidade da roupa, para o fim de indicar so a 
populacao ja estevo em contacto com o DPCCN (onde costume 
distribuir roupa >. 

0 equips ·tambern observou os fontes de aqua e as latrinas. 

RESULTADOS: 

Forarn encontrados 396 criancas entre 6-59 mesas de idade em 
varias lugares do bairro. A maier parte de mostra encontrou-se n9 
centro do bairro onde havia uma districucao de milho. Estima-se ' 
que foram encontrado entre 60% 8 eat de todos criancas que 
estiveram la naquele dia. Dos criancas encontradas, 97<2St> eram 

,proveniente de Nhamatanda, 111<287.) de Gorongosa, G:i<l6'7.l de 
Pungue, 93(24~) de Gurudja, o 30<8t> do Outras lugares (Veja 
figura 1.) Dos 396 criancas inquo:ridas, 200<517.) tivo:ram 
perimetro braquial menos de 14.0cm, que coresponde a malnutricao 
moderada e severa conjunto. A total de 71<18%) tiveram perirnetro 
braquial .menos de 12.5cm, quo coresponde a malnutricao severa. 
Embora que houve a diferenca entre criancas com provenienci~s 

.diferentes, as taxas nao atingirarn urn nivel significative 
estatisticamente <Figura 2>. A taxa d~ malnutricao foi mai~ nas 
crianca monos de 3 anos de idade <Figura 3). A roupa foi 
considerada maude ponte de vista dos entrovistadorcs en1 127 
(45%) dos criancas. Nao houve uma diforonca estatisticamonte 
significative ern malnutricao entre as criancas com roupa 
considerava "mau" e ''normal." 

Ha urn so poco em condicoes algum distancia (200-JOOml de muitas 
inhabitantes de bairro. Ha falta do la~rinas 0 atorros 
sanitarios. 

COMENTARIO: 

Este pequeno inquerito da uma impressao geral que existe bastante 
malnutricao actual entre as criancas das familias deslocadas que 
actualmente moram no Inchope. Nao parece limitada a um ou dois 
grupos; criancas proveniente de todos areas sufre de malnutricao. 
Nao houve diferenca entre rapazos e meninas. Houve uma tendencia 
de ter mais malnutricao nas criancas mais novas~ 

Embora que a perimetro braquial tenha limitacoes no diz respoito 
a medir a taxa de malnutricao, todos medidas antroporucc:ricas tom 
os seus proprius limita;oes. A porimotro braquial tom vantagern de 
medir malnutricao rapidamente sem tanto posibilidade de fazer 
medidas equivocadas. Este metoda complemonta a peso por altura, a 
medida mais usada para availar rnalnutricao actual. 

Criancas entre 6 meses o 5 anos geralmente represents corea de 
85~ da populacao de criancas 0-5 anos. Na mostra, foi estimada 
que o numero das criancas encontradas representou 60-00% das 
criancas entre 6 meses e 5 anos no bairro. Quante as criancas entre 0-5 
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• anos de idade geralmente representa 18-20% porcento de populacao 
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total, a populacao total (adultos e criancas) dove ser 5 vezos a 
populacao das criancas 0-5 anos. Assim, calcula-se a sequinte: 

criancas 6m-5a encontradas = 396 
criancas 6m-Sa no bairro = 396 /60-80'1. = 495-660 
criancas 0-Sa no bairro = 495-660 /857o = 582-776 
populacao todos idades = S82-776 x 5 = 2910-3880 

Assim, populacao total do bairro dovo sor entro 2910 o 3880. Isto 
e muito menos de estimative de 13,000. 

Figura 1. 
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