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O exercício poderá ser realizado em dupla. 
Deverá ser entregue por email, no endereço gabriel.badue@fanut.ufal.br, até as 12h do dia 12/04/2021. 
 
Questão 1) Responda as questões utilizando os dados contidos na tabela abaixo: 

 
 

Q 1.1) Considerando que o ponto de corte para obesidade, segundo o índice de massa corporal (IMC), é maior 

ou igual a 30 kg/m², calcule a prevalência de obesidade materna (1,0 ponto). 

Q 1.2) Calcule a prevalência de macrossomia (peso ao nascer ≥ 4 kg) (1,0 ponto). 

Q 1.3) Em relação a classe econômica, as categorias “D” e “E” representam aquelas famílias com menor poder 

aquisitivo. Assim, calcule a número de crianças que pertencem à essas famílias e a proporção que elas repre-

sentam entre os vinte registros (1,0 ponto). 

Q 1.4) A fim de garantir um padrão mínimo (quantitativo) de qualidade para o atendimento à gestante, o 

Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas durante a gravidez seis ou mais consulta pré-natal. As-

sim, a partir dos dados disponíveis acima, elabore uma hipótese operacional para uma pesquisa envolvendo 

a qualidade do pré-natal e o ganho de peso insuficiente da criança durante a gestação, representado pelo 

peso na ocasião do nascimento (0,6 ponto). Em seguida, descreva quais são as variáveis de desfecho e expo-

sição do estudo (0,3 ponto). Por fim, calcule a prevalência do fenômeno de interesse a partir da variável de 

desfecho do estudo (0,3 ponto), a prevalência do desfecho segundo os grupos de exposição (0,6 ponto), o 

risco relativo (0,5 ponto) e faça uma conclusão sobre suas análises (0,5 ponto). Obs: A organização dos dados 

para os cálculos deverá ser apresentada em tabela de contingência (0,2 ponto). 
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Questão 2) Vendo que muitas crianças de uma determinada região de Maceió encontravam-se com excesso 

de peso, uma pesquisadora resolveu propor um estudo a fim de diagnosticar o estado nutricional dos esco-

lares moradores dessa região. Nas 25 escolas estudadas, foram coletados dados de 2500 crianças, sendo que 

dentre estes, 500 foram identificados como tendo excesso de peso. 

Em seguida, a pesquisadora decidiu analisar se o tempo excessivo em tela (ex: televisão, video-game, tablet 

etc.) se associava com o excesso de peso. Assim, ele identificou que 1500 crianças passavam mais de 5h /dia 

na frente de uma tela, sendo que entre estas, 450 apresentaram excesso de peso. 

A partir destas informações, responda: 2.1) Organize os dados em uma tabela de contingência (0,5 ponto) 

2.2) Qual o risco do excesso de peso para a população total e para os grupos exposto e não-exposto? (1,5 

ponto) 2.3) Qual o risco relativo para o excesso de peso? (1,0 pontos) 2.4) Interprete os resultados (1,0 ponto).  

 


