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Resumo
Durante dois anos, foram observadas de quatro em quatro meses, crianças parasitadas,
na província do Bengo em Angola com o objetivo de investigar quatro intervenções (A1,
A2, A3 e A4) na desnutrição aguda e na desnutrição crónica. Para este estudo, diversos
modelos para dados longitudinais binários foram ajustados considerando duas
definições baseadas no Z-score para o peso para a idade e para a estatura para a idade:
Definição 1- Z-Score inferior a -1 (desnutrição moderada-a-severa) e Definição 2- Z-Score
inferior a -2 (desnutrição leve-moderada-severa). Para a análise dos dados foi utilizada
a biblioteca bild do programa R que analisa dados longitudinais binários onde a
dependência serial é regulada por um mecanismo de cadeias de Markov e o odds-ratio
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é usado para medir a dependência entre observações sucessivas no mesmo indivíduo.
Os modelos selecionados indicam um efeito significativo das intervenções na
desnutrição aguda das crianças, sendo o braço A3 (diagnosticar e tratar a criança
individualmente) preferível ao tratamento A1. Para a desnutrição crónica, o modelo
selecionado não evidencia um efeito diferente das intervenções, mas nota-se uma
diminuição da desnutrição crónica com o aumento da idade da criança (no momento
inicial) e também se regista um efeito temporal decrescente.
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