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Sujeitos e Métodos 

  

A amostra foi constituída por 59 crianças de ambos os sexos, com faixa etária 

entre 4 e 42 meses, que freqüentavam duas creches filantrópicas do município de 

Ribeirão Preto (creches A e B). 

Inicialmente, foram realizados contatos com a direção das creches, que 

concordaram com a realização do estudo e, a partir de listagens das crianças 

regularmente matriculadas, foram organizadas reuniões com os pais destas crianças, 

com o objetivo de expor o estudo e obter o consentimento de cada um para o início das 

avaliações e intervenções constantes no estudo.  

A inclusão de cada criança só foi estabelecida após o consentimento, por escrito, 

dos pais ou responsáveis (Anexo A), e a obtenção de parecer favorável do Comitê de 

Ética Médica do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP) – USP (Parecer 01/1998 de 26/02/98). 

A partir desse momento, foram realizadas entrevistas individuais com os pais ou 

responsáveis pelas crianças. Além disso, iniciou-se um período de adaptação com todas 

as crianças, através de visitas periódicas às creches, durante as quais procurava-se 

participar ativamente da rotina diária e das atividades propostas pelos monitores.  Foi 

realizada, também, uma avaliação da estrutura física das creches, visando a escolha do 

melhor local para a realização das avaliações que seriam feitas no decorrer do estudo, 

bem como a verificação das possíveis adaptações que precisariam ser implementadas. 

As crianças de ambas as creches foram submetidas às avaliações clínico-

nutricional (medidas antropométricas) e  hematológicas (Hemoglobina, Hematócrito, 

Saturação de Transferrina, Ferro Sérico, Receptor de Transferrina Sérica), e à avaliação 

do Desenvolvimento Infantil (Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - 2ª Edição).  

De acordo com a avaliação clínico-nutricional e hematológica as crianças das 

duas creches foram distribuídas entre os seguintes grupos: Controle - C (Hb ≥  11.0g/dl 

e Z-score > +1) e Carente Nutricional - CN (Hb < 11.0 g/dl e/ou Z-score <+1). 
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Caracterização das Creches  

 

• Creche A 

A creche A é uma instituição situada no Jardim Marchesi, periferia do município 

de Ribeirão Preto. Com uma área total de 969 m2 , sendo 483 m2 construídos, possui 15 

salas (salas de aula, berçário e maternal, salão, salas de médico e dentista, despensa, 

cozinha, refeitórios, sala da administração), um pátio coberto, e área de recreação com 

parquinho e tanque de areia.  

Conta, em seu quadro de funcionários, com: 6 atendentes, 6 professores, 2 

cozinheiras, 2 serventes, 1 funcionário administrativo, 1 médico cedido pela Prefeitura e 

1 dentista voluntário - totalizando 17 funcionários. 

Atende 205 crianças, com faixa etária variando de 04 meses a 07 anos, em 

período integral ou vespertino, apresentando a seguinte distribuição por idade (fornecida 

pela direção da creche): 06 bebês de 04 a 12 meses; 12 crianças de 13 a 24 meses; 18 de 

25 a 36 meses; 19 de 37 a 48 meses; 32 de 49 a 60 meses; 28 de 61 a 72 meses; e 90 de 

73 a 84 meses. 

As salas de aula, que recebem crianças de 4 a 6 anos, contém mesas e cadeiras 

apropriadas, assim como os dois refeitórios (um para crianças de 6 a 36 meses e outro 

para as demais). O berçário e maternal (que atendem crianças de 6 a 36 meses) não 

contam com este tipo de mobiliário, sendo todas as atividades desenvolvidas no chão. 

A creche, de maneira geral, conta com pouco estímulo visual em suas 

dependências, tais como: pinturas nas paredes, desenhos, quadros, móbiles, entre outros.  

 As crianças de 4 a 7 anos (n = 150) freqüentam as salas de aula em um período 

do dia (matutino ou vespertino), desenvolvendo atividades pedagógicas sob a 

orientação de 6 professores e, no outro período, desenvolvem atividades livres no pátio 

ou área de recreação, sob os cuidados de 3 atendentes. 

 As crianças de 6 meses a 3 anos (n = 55) ficam, durante todo o dia, em um 

ambiente separado das crianças maiores (salas do berçário e maternal), sob os 

cuidados de 3 atendentes. Neste ambiente, geralmente, não são desenvolvidas 

atividades orientadas, sendo que as crianças têm à sua disposição alguns brinquedos 

(carrinhos, bonecas e peças para montar), revistas e uma televisão. Em alguns períodos 

do dia, as crianças de 3 anos brincam no pátio ou área de recreação.  
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• Creche B 

A creche B é uma instituição situada no bairro Campos Elíseos, no município de 

Ribeirão Preto. Conta com uma área total de 3.671,25 m2, sendo 1.520,27 m2  

construídos, possuindo 49 salas (salas de aula, berçários e maternais; salão; salas para 

médico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo e dentista; 

despensa; cozinhas; refeitórios; salas da administração; sala de TV; brinquedoteca), um 

pátio coberto, e duas áreas de recreação com parquinho e tanque de areia.  

Conta, em seu quadro de funcionários, com: 6 educadores, 6 professores (sendo 

1 cedido pela Prefeitura), 1 lactante, 1 Médica cedida pela Prefeitura, 2 Assistentes 

Sociais (sendo 1 cedida pela Prefeitura), 1 Terapeuta Ocupacional, 2 cozinheiras, 2 

faxineiras, 1 lavadeira, 1 caseiro, 1 serviços gerais,  1 encarregada, 2 escriturários, 1 

auxiliar de escritório,  e alguns profissionais voluntários (1 Pedagogo, 2 Psicólogos, 5 

Dentistas, 1 Fisioterapeuta, 2 Fonoaudiólogos, 3 Advogados, 1 Contador, 2 Professores 

de Música, 1 Professor de Artes Cênicas) - totalizando 28 funcionários. 

Atende 203 crianças, com faixa etária variando de 4 meses a 7 anos, em período 

integral, apresentando a seguinte distribuição por idade (fornecida pela direção da 

creche): 08 bebês de 4 a 12 meses; 20 crianças de 12 a 19 meses; 15 de 19 a 30 meses; 

15 de 30 a 40 meses; 18 de 40 a 46 meses; 20 de 46 a 48 meses; 25 de 48 a 54 meses; 

28 de 54 a 60 meses; 30 de 60 a 72 meses; e 24 de 72 a 84 meses. 

As salas dos maternais e prés, que recebem crianças de 2 anos e 6 meses à 6 

anos, possuem mesas e cadeiras apropriadas, assim como os dois refeitórios (um para 

crianças de 12 a 42 meses e outro para as demais). Os três berçários (que atendem 

crianças de 6 a 24 meses) não contam com este tipo de mobiliário, sendo todas as 

atividades desenvolvidas no chão ou em outras dependências. 

A creche, de maneira geral, conta com pouco ou nenhum estímulo visual em 

suas dependências, tais como: pinturas coloridas nas paredes, desenhos, quadros, 

móbiles, entre outros.  

 As crianças de 2 anos e 6 meses à 6 anos (n = 160) freqüentam as salas de aula, 

desenvolvendo atividades pedagógicas sob a orientação de 07 monitores e professores. 

Freqüentam também, diariamente, outras dependências (brinquedoteca, sala de TV, 

parquinho, pátio, etc), onde desenvolvem outros tipos de atividades. 
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 As crianças dos berçários (n = 43) ficam sob os cuidados de 3 educadores. 

Neste ambiente, geralmente, são propostas atividades utilizando alguns brinquedos 

(carrinhos, bonecas, bolas, sucata e peças para montar) e estímulos sonoros (música). 

Além disso, diariamente, as crianças freqüentam outros locais da instituição, tais 

como: áreas livres, parquinho, brinquedoteca, etc. 

 A instituição atende as famílias das crianças, fornecendo, quando necessário, 

alimentos, remédios, etc. 

 

 

 

Caracterização da população estudada 

 

A caracterização da população estudada foi obtida através de entrevistas 

(Anexo B) com os pais ou responsáveis das crianças das creches. Estas entrevistas 

foram realizadas pelas psicólogas Patrícia de Souza Almeida e Andréa Frizo de 

Carvalho, com o objetivo de coletar informações importantes sobre a criança 

(concepção, gestação, parto, desenvolvimento, interação social e saúde); a família 

(funcionamento psicossocial, inter-relacionamento familiar, nível sócio-econômico e 

cultural); e o ambiente (condições de habitação, saneamento básico, estimulação 

fornecida pelo ambiente); e de levantar os possíveis fatores que poderiam se constituir 

em riscos relevantes para o desenvolvimento dessas crianças. 

Foram realizadas em salas cedidas pelas creches, que garantiam condições 

mínimas de privacidade, geralmente com as mães das crianças, tendo, em média, a 

duração de 90 minutos. 

Foi realizada uma análise (média e desvio padrão) dos seguintes dados obtidos: 

idade das crianças; idade e escolaridade dos pais e mães; renda familiar; número de 

filhos; número de habitantes da casa; idade da mãe na gestação; peso e tamanho do 

recém-nascido; marcos do desenvolvimento (tais como, idade em que sustentou a 

cabeça, engatinhou, ficou em pé só; andou; iniciou a fala); tempo em que freqüentava 

a creche; e dados relativos ao nível sócio-econômico.  

Foi realizada, também, uma leitura e categorização de todas as entrevistas, 

realizadas de forma independente, pelas duas psicólogas, avaliando os dados 
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relacionados a: estado civil do casal; responsável(is) pela renda familiar; gestação 

(problemas ocorridos, alimentação, uso de álcool, tabaco e drogas); parto (tipo de 

parto); alimentação (amamentação e alimentação atual da criança); saúde; e 

relacionamento familiar (entre mãe e criança; pai e criança; irmãos e criança; entre os 

pais). Posteriormente, foi realizado um trabalho conjunto, visando integrar os dados 

analisados em categorias comuns, através da discussão e concordância, entre as duas 

psicólogas, sobre as análises previamente realizadas. Os critérios e categorizações 

utilizados serão descritos nos resultados. 

 

 

 

Avaliação Nutricional e Hematológica  

 

A avaliação nutricional foi realizada nas creches por dois pediatras da equipe 

multidisciplinar envolvida no estudo, Carlos Alberto Nogueira de Almeida e Luiz 

Antônio Del Ciampo, da Universidade de Ribeirão Preto, e da nutricionista Luciane 

Lopes Sant’Ana, mestranda pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas – UNESP, em 

salas cedidas pelas creches. Utilizou-se para as crianças com peso acima de 10 Kg, uma 

balança Eletrônica Modelo PL com capacidade para 150 Kg com antropo. Filizola; e 

para as demais crianças, uma balança Eletrônica para bebê com capacidade para 15 Kg 

Filizola e um infantômetro. 

As crianças foram classificadas de acordo com o score Z de peso para  a 

estatura (P/E) e altura para idade (E/I), segundo a orientação da Organização Mundial 

da Saúde – OMS (WHO, 1995), e segundo os critérios de classificação usados por 

Sawaya (1997).  

O score Z é um método muito usado para se calcular o indicador nutricional, e 

envolve o cálculo do valor do desvio-padrão, fornecendo a posição relativa do valor de 

peso e altura da criança em relação à distribuição de valores de peso e altura da 

população de referência (NCHS/WHO). O uso do score Z é altamente recomendado por 

especialistas em crescimento infantil, devido à sua relevância estatística e por superar os 

difíceis problemas associados com os valores de mediana. (WHO, 1995) 
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A avaliação hematológica foi realizada pela Profa. Dra. Ana Maria de Souza da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP Ribeirão Preto, com a colaboração da 

mestranda Renata Alessandra Evangelista, da Faculdade de Enfermagem – USP 

Ribeirão Preto. 

A coleta do material foi realizada na própria creche, no período da manhã, 

estando as crianças em jejum de, no mínimo, 6 horas. 

Foram coletados, por punção das veias de fossa cubital, 5 ml de sangue sendo 

que 2 ml foram transferidos para um tubo de ensaio de polietileno, isento de ferro, com 

adição de anticoagulante (etilenodeaminotetracetato de K+  - EDTA- K+) e 3 ml foram 

transferidos para um tubo de ensaio sem anticoagulante. 

A amostra do primeiro tubo foi destinada às determinações hematológicas que 

foram realizadas sempre no mesmo dia (hemoglobina – Hb e hematócrito – Ht), 

enquanto o segundo tubo destinou-se à obtenção de soro que foi armazenado à – 20ºC 

para posterior utilização nas determinações do ferro sérico, saturação de transferrina, 

níveis séricos de ferritina, e receptores de transferrina. 

 Alguns pesquisadores classificam a anemia, de acordo com sua gravidade em: 

grave a moderada (Hb < 9.9g/100 ml), leve (Hb entre 10.0 e 10.9 g/100 ml), deficiente 

em ferro sem anemia (Hb > 11.0 g/100 ml e saturação de transferrina < 17%) (Czajka-

Narins e cols., 1978); enquanto outros, classificam apenas como anêmico (Hb ≤ 105 

g/L, e saturação de transferrina ≤ 10%, e ferritina sérica ≤ 12 μg/L) ou deficiente em 

ferro não anêmico (Hb ≥ 120 g/l , e saturação de transferrina ≤ 10%, e ferritina sérica ≤ 

12 μg/L), excluindo as crianças com valores de hemoglobina entre 105 e 120 g/L 

(Idjradinata e Pollitt, 1993 apud Sheard, 1994).  

Há, ainda, os que classificam em: anêmico (Hb < 105 g/L, ferritina ≤ 12 μg/L, 

saturação de transferrina ≤ 10%, e/ou FEP > 100 μg/dL RBCs), deficiente de ferro, 

intermediário (Hb entre 106 e 119 g/L, ferritina ≤ 12 μg/L, saturação de transferrina ≤ 

10%, e/ou FEP > 100), deficiente de ferro, não-anêmico (Hb > 120 g/L, ferritina ≤ 12 

μg/L, saturação de transferrina ≤ 10%, e/ou FEP > 100), ferro esgotado, não-anêmico 

(Hb > 120 g/L, ferritina ≤ 12 μg/L, saturação de transferrina > 10%, e FEP ≤ 100) 

(Lozoff e cols., 1987). 

O critério utilizado para a distribuição das crianças entre os grupos, a partir dos 

dados das avaliações clínico-nutricional e hematológica  foi o seguinte: Controle - C 
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(Hb ≥  11.0g/dl  e  Z-score > +1) e  Carente  Nutricional  -  CN  (Hb < 11.0 g/dl  e/ou  

Z-score < +1). 

Os valores de peso, estatura, Hb, Ht% e a classificação nutricional e 

hematológica das crianças das duas creches podem ser observados no Anexo C. 

 
 
 
 
Tradução das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição 
 

Para a avaliação do desenvolvimento das crianças foram utilizadas as Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993), que foram traduzidas 

pelas psicólogas Patrícia de Souza Almeida e Andréa Frizo de Carvalho, sob a 

orientação e supervisão da psicóloga Maria Angélica de Oliveira Martins, profissional 

com ampla experiência na utilização das Escalas Bayley - Primeira Edição (1969). 

As Escalas Bayley são constituídas pelas Escalas Mental, Motora e de Avaliação 

do Comportamento Infantil, sendo que a segunda versão abrange as idades de 1 a 42 

meses.  

A Escala Mental, composta por 178 itens, destina-se à avaliação de acuidades 

sensório-perceptuais; discriminações; memória; aprendizagem; solução de problema; 

início da comunicação verbal; generalizações e classificações.  

A Escala Motora, composta por 111 itens, fornece uma medida do grau de 

controle do corpo, coordenação dos grandes músculos e habilidades manipulatórias 

mais finas das mãos e dedos, habilidades importantes para o desenvolvimento da 

orientação da criança com relação ao seu ambiente.  

A Escala de Avaliação do Comportamento Infantil (BRS), composta por 30 

itens, auxilia na avaliação da natureza das orientações sociais e objetivas da criança, 

relacionadas com seu ambiente, expressas nas atitudes, interesses, emoções, energia, 

atividade e tendências de se aproximar ou se afastar da estimulação.  
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Avaliação do Desenvolvimento Infantil 

 

A Avaliação do Desenvolvimento Infantil, através das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993), foi realizada nas creches pelas 

psicólogas Patrícia de Souza Almeida e Andréa Frizo de Carvalho, sob a orientação e 

supervisão da Profa. Dra. Carolina Araújo Funayama, neuropediatra da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP, e da psicóloga Maria Angélica de Oliveira Martins.  

Foi escolhida uma sala, dentro da própria creche, que pudesse ser utilizada para 

a realização da avaliação e que oferecesse condições adequadas de luminosidade, 

ventilação, e silêncio; além de fornecer um ambiente livre de distrações (brinquedos 

expostos, quadros, etc) e um espaço mínimo necessário onde a criança pudesse se 

movimentar com liberdade (andar, correr ou pular).   

A sala de avaliação contava com, no mínimo, uma mesa de madeira, três 

cadeiras, uma mesa infantil com cadeiras e um colchonete. Além disso, em um canto da 

sala, foi colocada uma escada de madeira, construída de acordo com as instruções 

constantes no Apêndice E  (p. 359-360 do manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição), necessária para a aplicação de vários itens 

da Escala Motora. 

Antes da realização da avaliação, foi estabelecido um período de adaptação de 

todas as crianças com as duas psicólogas, com a finalidade de criar vínculos que 

auxiliassem na realização das avaliações. 

 Esta avaliação foi realizada em duas fases: no início da fase experimental 

(Fase I) e após 60 dias do período de suplementação nutricional (Fase II), associado 

(creche A) ou não (creche B) a um processo de estimulação psicomotora e sensorial. 

Apenas os dados obtidos através das avaliações realizadas na Fase I serão objeto do 

presente trabalho. 

Com o objetivo de tornar a cotação dos resultados o mais fidedigna possível, e 

de registrar o desempenho e o comportamento das crianças para futuras análises 

qualitativas, a avaliação de cada criança foi realizada pelas duas psicólogas, sendo uma 

a aplicadora e a outra, a observadora, que realizava os registros durante a avaliação. 

Algumas avaliações foram filmadas através de uma filmadora JVC-Color GR-

AX837UM. 
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Além disso, a fim de minimizar os efeitos de variáveis que pudessem influenciar 

a observação das psicólogas, elas não foram informadas sobre a que grupo experimental 

pertencia cada criança até o término das avaliações do desenvolvimento infantil 

realizadas na Fase II.  

Para a avaliação de cada criança foram necessárias, em média, 2 sessões de, 

aproximadamente, 1 hora cada, realizadas com o menor intervalo de tempo possível 

entre elas, a fim de minimizar efeitos de eventos externos no desempenho da criança 

(tais como doenças, experiência, maturação, etc). A sessão era interrompida se a criança 

mostrasse irritação, desatenção e/ou sinais de cansaço ou sono, ou se o tempo de 

administração já houvesse se estendido muito (no máximo 1 hora). Sempre que 

necessário, a sessão era interrompida, e o último item administrado era anotado para que 

não fosse omitido ou readministrado; sendo que, na sessão seguinte, eram administrados 

apenas os itens que não haviam sido administrados na sessão anterior.  

O horário da avaliação variou de acordo com a rotina da creche, sempre 

mantendo-se o cuidado de não se avaliar uma criança próxima do seu horário de sono,  

alimentação, ou logo após; nem de interromper alguma atividade ou brincadeira, na qual 

a criança estivesse engajada, a fim de minimizar comportamentos negativos com relação 

à avaliação. Neste sentido, em todas as sessões, antes do início da avaliação, realizava-

se um rapport com a criança utilizando-se materiais (tais como folhas em branco e 

canetinhas) e brinquedos diversos, de acordo com a faixa etária e interesse da criança. 

Durante a avaliação, apenas a aplicadora e a observadora ficavam na sala de 

teste, sendo que esta colocava-se em um canto da sala, a fim de minimizar ao máximo 

sua influência. Sua posição modificava-se apenas quando era necessário o seu auxílio na 

avaliação de crianças menores, que não conseguiam ficar sentadas sozinhas, uma vez 

que não havia a possibilidade da mãe ou das monitoras das creches estarem presentes às 

avaliações. Nestas ocasiões, a observadora assumia o papel de segurar a criança e 

auxiliar na aplicação dos itens, quando necessário.  

Dessa forma, as crianças menores de 1 ano, ou que ainda não tinham condições 

de se manterem sentadas sem ajuda, foram avaliadas no colo da observadora, sentada 

em frente à mesa de madeira. As que já se mantinham sentadas, de maneira equilibrada, 

foram avaliadas na mesa infantil. Os itens da Escala Motora, para as crianças menores 

de 1 ano, foram aplicados sobre o colchonete. Os materiais necessários para a aplicação 
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dos itens, em cada avaliação, foram colocados ao lado da aplicadora, dentro de uma 

caixa, fora do campo de visão da criança, sendo mantido sobre a mesa apenas o material 

necessário para a aplicação de cada item, que depois era devolvido à caixa.  

As Escalas Bayley foram administradas seguindo-se criteriosamente os 

procedimentos e orientações gerais, constantes no capítulo 3 (Anexo D), e as 

orientações específicas para cada item, constantes no capítulo 4 do manual das Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993).  

Para facilitar a ordem de administração dos itens, obter o melhor desempenho 

da criança, e uma maior consistência no modo de administração, foram utilizadas as 

"cue sheets" (p. 327-358 do manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - 

Segunda Edição), que sugerem uma ordem de administração dos itens, em cada faixa 

etária, visto que vários itens são parte de uma série maior e sugere-se que sejam 

administrados em seqüência. Estas série são baseadas em: relação de conceito (por 

exemplo, habilidade similar); relação prática (por exemplo, uso dos mesmos materiais), 

e/ou teste de limites inferior e superior das habilidades da criança dentro de um conjunto 

de itens. 

Imediatamente após a sessão de administração, os itens administrados das 

Escalas Mental e Motora foram cotados, seguindo as orientações de escore constantes 

no capítulo 4 do manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda 

Edição (1993), através do acordo entre a aplicadora e a observadora. Os Formulários de 

Registro foram, então, preenchidos e os escores brutos calculados, de acordo com as 

instruções do manual (Anexo E). 

Após o cálculo dos escores brutos das Escalas Mental e Motora,  estes foram 

convertidos em índices, ou escores-padrão normalizados: Índice de Desenvolvimento 

Mental (IDM); e Índice de Desenvolvimento Psicomotor (IDP), utilizando-se as tabelas 

para conversão do Apêndice A (p. 243-319 do manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição), de acordo com as orientações do manual 

(Anexo F).  

Esses índices ou escores-padrão normalizados (tendo um valor médio de 100 e 

um desvio padrão de 15), têm as mesmas características numéricas do “QI de desvio”. 

Desta forma, segundo Bayley (1993) tem-se a seguinte classificação: desempenho 

acelerado (índice ≥ 115); desempenho dentro dos limites normais  (índice de 85 a 114);  
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desempenho pouco prejudicado  (índice  de  70 a 84) e desempenho  significativamente 

prejudicado (índice ≤ 69).  

A Escala de Avaliação do Comportamento (BRS), que fornece índices referentes 

ao comportamento, incluindo o controle emocional, a atenção/excitabilidade; a 

orientação/engajamento e a qualidade motora da criança, foi preenchida de maneira 

independente pela observadora e pela aplicadora e, posteriormente, foi feito um acordo, 

recorrendo-se sempre, quando necessário, aos apontamentos feitos pela observadora. O 

Formulário do BRS foi, então, preenchido seguindo-se as instruções constantes no 

manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993) 

(Anexo G). Os escores brutos para cada fator e o Total foram obtidos e convertidos em 

índices, utilizando-se as tabelas do Apêndice B (p.321-323 do manual das Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição).  

Tais índices são apresentados em forma de percentis, sendo possível, segundo 

Bayley (1993), a classificação em: comportamento dentro dos limites normais (índice ≥ 

percentil 26), ou seja, esperado para sua idade; comportamento questionável (índice 

entre o percentil 11 e o 25), que sugere possível prejuízo e merece maior investigação; e 

comportamento não-ótimo (índice ≤ percentil 10), que evidencia atraso ou prejuízo em 

uma ou mais áreas importantes. 

A análise dos dados coletados com a BRS foi objetivo da Dissertação de 

Mestrado de Andréa Frizo de Carvalho. 

 

 

Análise Estatística 

 

 A análise estatística dos dados foi realizada com o auxílio dos softwares Minitab 

e Primer.  

Os dados analisados através de média e desvio-padrão foram, inicialmente, 

testados quanto à sua normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov.  Os dados 

que seguiam uma curva normal (p ≥ 0,15), foram analisados utilizando-se ou o Teste T 

para duas amostras, quando estas eram independentes, ou o Teste T para amostras 

pareadas, quando elas eram dependentes; quando não seguiam uma curva normal, a 

análise foi conduzida pelo teste  de Mann-Whitney. 
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 No caso de comparação entre mais de duas amostras independentes, todas foram 

testadas quanto à sua normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov.  A análise 

foi conduzida pelo teste de Kruskall-Wallis, quando pelo menos uma das amostras não 

seguia uma curva normal; e pela Análise de variância (ANOVA), quando todas as 

amostras seguiam uma curva normal. Quando apropriada, após a ANOVA, a análise de 

post-hoc foi conduzida pelo teste de Tukey. 

Para a análise estatística dos dados analisados através de categorias foram 

utilizados os testes Qui-quadrado ou de Fisher, conforme a indicação.   

 O valor de p < 0,05 foi adotado no estudo como significativo no tratamento 

estatístico dos dados. 

 

 

Plano de Apresentação dos Resultados 

 

Os dados coletados a partir das entrevistas e das avaliações do 

desenvolvimento infantil realizadas no início do estudo (Fase I) serão apresentados em 

quatro momentos: 

 

1. Análise do nível sócio-econômico das famílias das crianças, de ambas as creches, 

que participaram do estudo, através de alguns indicadores sociais mínimos, a 

saber: idade e escolaridade do pai e da mãe; número de filhos e habitantes na casa; 

número de cômodos da casa; renda familiar relatada; condições de saneamento 

básico, energia elétrica e coleta de lixo; eletrodomésticos na residência. 

 

 

2. Descrição dos grupos nutricionais - Controle (C) e Carente Nutricional (CN) -, 

quanto às características da criança, de sua família e do ambiente em que vive. 

Esta descrição será apresentada em 7 etapas: 

a) caracterização geral das crianças, quanto à idade na ocasião da entrevista, sexo, 

idade e escolaridade dos pais, estado civil e tempo de união dos pais, e tempo 

em que a criança freqüentava a creche por ocasião da entrevista; 
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b) caracterização do nível sócio-econômico das famílias das crianças de cada 

grupo nutricional, através dos seguintes indicadores: número de filhos e de 

habitantes da casa, renda média relatada e responsável (is) pela renda familiar, 

dados sobre a residência (tipo, tempo em que residem na casa, número de 

cômodos, condições de saneamento básico, energia elétrica e coleta de lixo, 

eletrodomésticos); 

 

c) análise dos dados sobre o período gestacional da criança -  planejamento da 

gravidez, ordem da gestação e do parto, idade da mãe na ocasião, pré-natal, 

intercorrências, alimentação, uso de álcool, tabaco e drogas; e sobre o parto e 

período puerperal (tipo de parto, intercorrências, peso e tamanho do bebê, 

necessidade de cuidados especiais); 

 

d) análise do desenvolvimento da criança, quanto aos seguintes dados: idade em 

que a criança sustentou a cabeça, engatinhou, ficou em pé, andou, iniciou a fala 

e controle de esfincteres; 

 

e) análise das condições de alimentação, desde as condições envolvendo a 

amamentação e desmame, o uso de mamadeira, até a alimentação atual 

(qualidade e problemas relacionados); 

 

f) análise das condições de saúde atual e anterior, através de dados sobre doenças 

que a criança já teve, hospitalizações, tratamentos (anteriores e atuais) e 

operações já realizadas, e acesso da família à cuidados médicos (através de 

plano de saúde ou do SUS); 

 

g) análise das condições de relacionamento familiar da criança. 

 

 

3. Análise dos dados da avaliação do desenvolvimento mental e psicomotor das 

crianças, realizada através das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil, dos 

grupos C e CN. Inicialmente, serão comparados os dados de IDM e IDP entre os 



                                                                                                                                      Sujeitos e Métodos 
 

49

dois grupos. Depois, será feita comparação entre os dados de IDM e IDP dentro de 

cada grupo. 

 

 

4. Correlação entre alguns antecedentes das criança avaliadas e seus resultados na 

avaliação do desenvolvimento infantil. Para tanto, foram selecionados 11 fatores 

potenciais de risco: 

a) escolaridade do pai; 

b) escolaridade da mãe; 

c) número de habitantes na casa; 

d) número de filhos; 

e) ordem de nascimento da criança avaliada; 

f) idade da mãe na época da gestação; 

g) problemas durante a gestação; 

h) condições alimentares da mãe durante a gestação; 

i) duração do período de amamentação; 

j) condições alimentares da criança em sua residência; 

k) condições de saúde da criança. 


