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Discussão 

 

A análise dos dados nutricionais das crianças das creches avaliadas, assim como 

das entrevistas realizadas no presente estudo, mostrou que desnutrição e anemia 

ferropriva são ocorrências comuns para grande proporção destas crianças.  

 A maior parte dos estudos que avaliam os efeitos da deficiência de ferro para o 

desenvolvimento, têm sido realizados com crianças na faixa etária de 6 a 24 meses, 

apontada como sendo de maior prevalência de anemia por deficiência de ferro, e que 

coincide com a fase de acelerado crescimento cerebral (Zlotkin, 2001; Pollitt, 2001; 

Sandoval e cols, 2002; Heath e cols, 2002; Angulo-Kinzler, 2002; Majundar e cols., 

2003).  

Os dados apresentados no presente trabalho estão de acordo com os descritos 

na literatura. A idade média das crianças do grupo C foi de 28,5 meses, enquanto a do 

grupo CN, foi de 20,93 meses, demonstrando que a incidência maior de anemia 

ocorreu entre as crianças menores de dois anos.  

 De acordo com Moy (1999), a introdução precoce do leite de vaca, bem como 

uma dieta, por ocasião do desmame, pobre em fontes de ferro ou que contenha 

quantidade de ferro adequada, mas de baixa bio-disponibilidade, são fatores importantes 

para a compreensão da deficiência de ferro antes dos dois anos. 

A introdução precoce do leite de vaca, que possui bem menos ferro (0,6 mg/l) 

que o leite materno é um fator de risco importante para a deficiência de ferro (Moy, 

1999). Por outro lado, após os 6 meses de idade, crianças que são alimentadas 

exclusivamente com leite materno têm seus estoques de ferro rebaixados e, aos 9-12 

meses exibem anemia ferropriva, necessitando suplementação. (Buchanan, 1999) 

 Houve, no presente estudo, porcentagem elevada de crianças que haviam sido 

amamentadas (ou ainda o eram) por períodos que chegavam a 24 meses, ou que, pelo 

contrário, não haviam sido amamentadas. A introdução da mamadeira, que acabava 

por incentivar o desmame, ocorreu, na sua maioria, antes dos 6 meses, e os motivos 
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comumente alegados foram: a volta ao trabalho, e a crença de que o leite não estava 

"sustentando" ou de que a criança não estava se alimentando bem. 

A partir dos 4 meses, a criança precisa obter ferro de fontes externas, por isso 

pediatras e nutricionistas recomendam uma dieta sadia no desmame, consistindo de 

alimentos preparados em casa, ricos em ferro, tais como beterraba, carne, feijão, entre 

outros (Moy, 1999). No entanto, o que normalmente ocorre é que, não apenas os pais 

começam o desmame mais cedo que o recomendado, como também os alimentos 

selecionados são, freqüentemente, pobres em ferro (biscoitos, macarrão, chocolate, 

salsicha, grande quantidade de leite de vaca e chá).  

De acordo com Moy (1999), as razões para uma dieta pobre em ferro inclui, 

desde pobreza e falta de acesso a alimentos baratos, até falta de habilidades culinárias e 

equipamentos, questões culturais, e um ambiente familiar caótico onde não há horários 

para as refeições e as "refeições leves" são feitas durante todo o dia.  Além disso, outro 

fator importante para a compreensão da deficiência de ferro antes dos dois anos é que, 

mesmo quando a dieta contém quantidade de ferro adequada, a baixa bio-

disponibilidade pode limitar a quantidade absorvida.  

No presente estudo, as crianças do grupo Controle apresentavam condições 

alimentares mais adequadas em seus lares do que as do grupo Carente nutricional, 

apesar de não diferirem quanto ao nível sócio-econômico. Esta diferença, quanto à 

qualidade de alimentação disponível para as crianças do grupo Controle, pareceu estar 

relacionada mais a um aspecto cultural, uma vez que mães com maior nível de 

escolaridade, têm mais acesso à informação, o que pode gerar uma melhora nos 

cuidados oferecidos às crianças. 

 Freqüentemente têm sido atribuídos à desnutrição ou à anemia ferropriva, em 

suas formas isoladas, déficits e atrasos no desenvolvimento, como também no 

comportamento de crianças. 

Apesar das diferentes classificações e níveis de corte utilizados nos diferentes 

estudos descritos na literatura (Czajka-Narins e cols., 1978; Lozoff e cols., 1987; 

Idjradinata e Pollitt, 1993 apud Sheard, 1994), os seus resultados indicam uma relação 

de causa-efeito entre anemia ferropriva e prejuízo no desenvolvimento. 
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Segundo Pollitt (1994), quanto maior a severidade da anemia, pior o 

desempenho nos testes; sendo que, déficits cognitivos e motores significativos não têm 

sido encontrados entre crianças com menor intensidade de carência de ferro.  

No entanto, as questões sobre qual o grau de severidade de anemia capaz de 

alterar o desempenho cognitivo, assim como qual o efeito do tempo e/ou cronicidade da 

anemia ferropriva no desenvolvimento e/ou função cognitiva posterior, ainda 

permanecem em discussão. (Sheard, 1994) 

Os dados da avaliação do desenvolvimento infantil realizada no presente estudo, 

em uma amostra de crianças com carência nutricional leve a moderada, não apontou 

diferenças estatisticamente significantes entre os índices de desenvolvimento mental e 

psicomotor dessas crianças, em relação ao grupo controle. Os valores médios de IDM e 

IDP, de ambos os grupos, encontravam-se na classificação de desenvolvimento normal.  

No entanto, quando os resultados foram analisados não como valores médios, 

mas em termos de porcentagem em cada nível de classificação da Bayley (1993), 

observou-se que metade das crianças, em ambos os grupos, demonstrou desempenho 

prejudicado na avaliação mental. Além disso, cerca de um terço das crianças, em ambos 

os grupos, também demonstrou prejuízo na avaliação psicomotora. 

Sheard (1994) chama a atenção para a análise de alguns critérios nos estudos 

sobre a influência da anemia ferropriva sobre o desenvolvimento infantil, antes de se 

estabelecer relações de causa-efeito. Segundo esta autora, devem ser observados: a 

adequação do critério usado para determinar a gravidade e/ou cronicidade da carência 

nutricional; e a sensibilidade, especificidade e adequação dos testes usados para 

mensurar a função cognitiva ou nível de desenvolvimento. Além disso, falhas no 

desenho experimental, tais como: a falta de grupo controle ou placebo, e a não 

consideração de outros fatores (biológicos, nutricionais e ambientais) que podem 

influenciar no desenvolvimento ou função cognitiva, podem comprometer uma possível 

análise dos dados. 

Os critérios utilizados, no presente estudo, para determinar o grau de carência 

nutricional  e hematológica foi o seguinte: valores de Hb < 11.0 g/dl e/ou Z-score < +1. 

Estes critérios, à luz dos utilizados na literatura (Czajka-Narins e cols., 1978; Lozoff e 

cols., 1987; Idjradinata e Pollitt, 1993 apud Sheard, 1994), podem ser considerados 

adequados.  O nível de gravidade da anemia ferropriva das crianças avaliadas no estudo, 
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a partir dos critérios adotados e dos encontrados na literatura, pode ser classificado 

como leve a moderado, em sua grande maioria, visto que apenas duas crianças tinham 

nível de hemoglobina abaixo de 9.0 g/100 ml e, uma abaixo de 8.0 g/100 ml. 

O instrumento utilizado na avaliação do desenvolvimento foram as Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993), um instrumento 

amplamente utilizado na literatura, não apenas em estudos sobre carências nutricionais.  

Segundo alguns estudos realizados (Bayley, 1993; Tasbisazan e cols., 1997 apud 

Glenn e cols., 2001; Goldstein e cols., 1995 apud Glenn e cols, 2001), a segunda edição, 

lançada em 1993, apresenta grau de dificuldade superior em relação à primeira edição. 

Estes estudos encontraram valores de IDM significativamente maiores (média de 

diferença variando de 7.3 a 18.2 pontos) nas avaliações realizadas com a primeira 

edição, quando comparados com a segunda edição. O fato da segunda edição, utilizada 

no presente estudo, apresentar grau de dificuldade superior em relação à primeira 

edição, utilizada em vários estudos aqui citados (Czajka-Narins e cols., 1978; 

Idjradinata e Pollitt, 1993 apud Sheard, 1994; Lozoff e cols., 1987), pode auxiliar na 

compreensão do baixo desempenho mental de metade das crianças avaliadas, em ambos 

os grupos. 

Além disso, as Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição 

(1993) não foram, até o momento, padronizadas e normatizadas para a realidade 

brasileira, assim como outros instrumentos e técnicas de avaliação psicológica. Dessa 

forma, as normas utilizadas para a comparação dos dados obtidos, no presente estudo, 

foram as de Bayley (1993), constantes no manual das escalas, o que pode ter levado a 

um rebaixamento dos índices alcançados pelas crianças avaliadas.  

A partir dessas considerações, as Escalas Bayley de Avaliação do 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993), o instrumento mais utilizado nos 

estudos do impacto das carências nutricionais sobre o desenvolvimento infantil, 

descritos na literatura, mostraram-se, para a nossa realidade, um instrumento pouco 

refinado para identificar diferenças quantitativas entre uma amostra de crianças sem 

deficiência nutricional e outra com deficiência leve a moderada, atendidas em creches 

públicas no Brasil.  

A análise dos dados pré, peri e pós-natais das crianças, obtidos através das 

entrevistas, demonstrou haver alguns fatores potenciais de risco para o 
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desenvolvimento, tais como: intercorrências e condições alimentares inadequadas 

durante a gestação; necessidade de cuidados especiais no momento do nascimento; e 

saúde frágil, com elevado número de doenças. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos, no que diz respeito a estes fatores. Dessa forma, tanto os 

resultados obtidos pelo grupo Carente, quanto os do grupo Controle, devem ser 

analisados levando-se em consideração a influência que tais fatores de risco podem ter 

exercido sobre a avaliação do desenvolvimento mental e psicomotor destas crianças. 

Estudos, descritos na literatura, sugerem que nutrição e ambiente estão em 

interação, sendo que os prováveis efeitos do insulto nutricional precoce são altamente 

dependentes do contexto familiar e sócio-ambiental em que eles ocorrem. (Lozoff, 

1989). Além disso, mostram também que o ambiente social modera a relação entre o 

insulto nutricional no início da vida e a desvantagem no desenvolvimento, podendo 

manter tal efeito inalterado, aumentando ou diminuindo sua severidade. (Pollitt, 2000) 

 Vários fatores ambientais e sócio-econômicos, tais como: baixo nível de 

escolaridade dos pais, família com grande número de filhos, condições precárias de 

habitação, desorganização familiar, idade precoce da mãe, e menor nível sócio-

econômico, podem, por si só, levar a prejuízos no desenvolvimento e comportamento da 

criança. Tais fatores, associados com alguma carência nutricional, podem se mostrar 

poderosos confundidores dos resultados na avaliação do desenvolvimento infantil 

(Werkman e cols., 1964; Birch, 1974; Pollitt e Leibel, 1976; Brozeck, 1979; Pollitt, 

1994; Pollitt, 2000 e 2001). 

Beard (1995, apud Walker, 1996) considera que a influência do microambiente, 

do nível sócio-econômico, e do comportamento dos pais, no desenvolvimento cognitivo 

das crianças jovens, pode ser bem mais poderosa do que o status de ferro por si só. 

Assim, o efeito da deficiência de ferro, precisa ser considerado como parte de uma 

estrutura de eventos que determina o desenvolvimento cognitivo e psicomotor.  

 Alguns fatores ambientais analisados, no presente estudo, mostraram-se como 

fatores de risco para carência nutricional, mas também devem ser compreendidos como 

fatores que podem potencializar a ação da carência sobre o desenvolvimento infantil.  

Comparando-se os dois grupos avaliados, obteve-se que, no grupo com carência 

nutricional, havia: menor porcentagem de mães com nível de escolaridade superior ao 

primeiro grau; maior porcentagem de famílias que viviam com menos de dois salários 
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mínimos mensais; e maior desestruturação familiar, com maior porcentagem de pais 

solteiros ou separados e número mais elevado de famílias cuja responsabilidade pela 

renda familiar era apenas de um dos pais.  

 A amostra do presente estudo foi constituída por crianças advindas de famílias 

de baixo nível sócio-econômico e cultural que, associado à pobre estimulação ambiental 

recebida em casa e na creche, parecem ter influenciado tanto o desempenho das crianças 

sem carência nutricional, quanto os das que tinham alguma carência.  

 A  análise das entrevistas demonstrou haver uma série de fatores ambientais que 

poderiam ser potenciais de risco para o desenvolvimento, em ambos os grupos, além da 

carência nutricional: a maioria dos pais e mães não havia completado o primeiro grau; 

uma grande parcela dos pais desempenhava atividades autônomas que não lhes garantia 

uma renda mensal fixa, ficando a responsabilidade pelo orçamento doméstico ao cargo 

das mães; várias famílias viviam com outros familiares, em lares superlotados. 

As crianças, no ambiente da creche, onde passavam a maior parte do dia, 

geralmente realizavam, ou eram incentivadas a desempenhar, atividades mais 

dinâmicas, que estimulavam mais o desenvolvimento motor do que o mental, tais como: 

andar, correr, saltar, pular, jogar bola, em detrimento de atividades orientadas e/ou 

esquematizadas, em ambiente de sala de aula, com papel e lápis, jogos, brinquedos 

pedagógicos, livrinhos de história, músicas, entre outros. Observou-se, tanto nos relatos 

dos pais quanto nas creches, que estas crianças tinham poucas oportunidades de realizar 

atividades que estimulassem o seu desenvolvimento mental. Essa observação pode 

lançar uma luz ao fato das crianças, de ambos os grupos, terem se saído melhor na 

avaliação do desenvolvimento psicomotor.  

Rossetti-Ferreira (1988) descreve bem esta realidade, vivenciada no dia-a-dia, 

em creches filantrópicas da região de Ribeirão Preto, bem como a organização 

ambiental que, normalmente, há nestas creches. O ambiente interacional, segundo esta 

autora, tão importante para o desenvolvimento infantil, é extremamente precário; e o 

ambiente físico é pouco estruturado, habitualmente desprovido de móveis, com poucos 

objetos e brinquedos disponíveis, e não favorecedor do desenvolvimento de brincadeiras 

entre as crianças. 
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De acordo com Pollitt (2001), os estudos realizados com o objetivo de avaliar os 

efeitos das carências nutricionais sobre o desenvolvimento infantil, estão baseados na 

pressuposição de que os instrumentos psicométricos, disponíveis atualmente,  

mensuram, com precisão, os efeitos de tais carências sobre a cognição e, que tais efeitos 

estariam diretamente relacionados a mudanças cerebrais. Além disso, pressupõe que 

"instantâneos" do desenvolvimento são capazes de documentar tais efeitos. No entanto, 

segundo este autor, estas pressuposições básicas, que sustentam a maioria dos estudos 

relacionados, podem ser questionadas.  

Considerando-se que há múltiplos fatores biológicos, físicos e psicossociais que 

podem re-orientar a trajetória dos diferentes domínios psicobiológicos, após um estresse 

intenso e/ou prolongado, como uma carência nutricional, não se pode afirmar que 

modificações no desenvolvimento psicobiológico sejam, necessariamente, causadas por 

mudanças no cérebro.  

Além disso, diferenças intraindividuais, interindividuais e intergrupos podem 

moderar os efeitos das carências nutricionais, mesmo porque fases diferentes das 

carências envolvem diferentes mudanças sistêmicas que, por sua vez, afetam diferentes 

domínios psicobiológicos. Dessa forma, as diferenças no período de medida de uma 

intervenção podem conduzir à detecção de efeitos em diferentes domínios, ou efeitos de 

intensidade diferente dentro de um mesmo domínio.  

Finalmente, a avaliação do desenvolvimento, através das escalas de 

desenvolvimento tradicionais, pode levar a achados equivocados, uma vez que 

"instantâneos"  de desenvolvimento negligenciam o curso de efeitos de uma carência 

nutricional, ou mesmo de uma intervenção. Dessa forma, repetidas medidas, através do 

tempo, dentro de um mesmo domínio, podem ser úteis para desenhar com mais exatidão 

o curso de desenvolvimento. 

Com base nessas considerações de Pollitt (2001), faz-se necessário ponderar 

acerca tanto dos resultados obtidos no presente estudo, quanto dos relatados na literatura 

atual. Além disso, impõe que se repense os modelos utilizados e, que se proponha novas 

estratégias, que permitam avaliar, com maior acuracidade, a influência dos fatores de 

risco, entre eles as carências nutricionais, sobre o desenvolvimento infantil. 

 

 


