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RESUMO 

o presente trabalho teve por objetivo verificar a 

possível associação entre "alimentação no primeiro ano de vida e 

anemia ferropriva. Estudou-se uma amostra de 317 crianças com até 

12 meses de idade, matriculadas e freqüentando quatro Centros de 

Saúde Escola do município de São Paulo. 

As informações sobre a alimentação foram obtidas pelo 

método de inquérito recordatório, em entrevista com as mães das 

crianças, na ocasião da consulta ou da vacinação. A presença de 

anemia foi verificada pela concentração de hemoglobina, determi

nada pelo método da cianometahemoglobina. utilizou-se o critério 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para diagnós

tico da anemia, verificando-se a prevalência de 14,5% entre toda a 

população e 22,4% entre as crianças maiores de 180 dias. 

As associações entre anemia e duração do aleitamento ma

terno exclusivo, idade de introdução de alimentos não lácteos e 

freqüência de consumo de alimentos fontes de ferro e/ou potencia

dores da sua absorção não foram significantes. A ausência do 

aleitamento materno, até pelo menos 4 meses, associou-se à anemia. 

Nessa faixa etária encontraram-se 26,9% de anêmicas entre as cri

anças que tomavam outros leites e 8,6% entre as que só recebiam 

leite materno. A anemia não se associou às variáveis sócio

econômicas estudadas: escolaridade do pai, da mãe e renda fa

miliar. 
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SUMMARY 

This study was made to find out the possible association 

between the diet in the first year of life and iron deficiency 

anemia. A sample of 317 infants aged 0-12 months was studied in 

four school health centers in the city of São Paulo. 

The informations about diet were obtained by the 

recordatory survey method, in interviews with the infantIs 

mothers. The presence of anemia was verified by hemoglobin 

concentration, using the cianometahemoglobin method. The cri teria 

recommended by the World Health Organization (WHO) was utilized 

for the diagnostic of anemia. The prevalence of 14,5% was found in 

ali the population and 22,4% in infants aged more than 180 days. 

The associations between anemia and time of exclusively 

breast-feeding, and age of introduction of other foods and/or 

eating foods which enhance iron absorption were not significants. 

The absence of breast-feeding, until at least 4 months, were 

associated with anemia. In this age were found 26,9% of anemics 

among infants receiving others milks and 8,6% among those 

receiving only breast milk. Anemia was not associated with socio

economic variables: parents education leveis and familiar income. 
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1. INTRODUÇÃO 

A anemia ferropriva ocorre como resultado de um desequi

librio no balanço entre a quahtidade de ferro biologicamente 

disponivel e a necessidade orgânica13 e, segundo a Organização 

Mundial de Saúde-OMS, atinge 30% da população mundia1 9 • 

Em saúde pública, o termo anemia refere-se à anemia 

ferropriva, visto que a deficiência de ferro é , sem dúvida, a 

causa mais comum da doença21 . 

A prevalência da anemia é maior em paises em desenvolvi

mento que naqueles altamente industrializados14 . Dados da OMS 

mostram que as populações da Africa e do sul da Asia apresentam as 

maiores prevalências. Com exceção de adultos do sexo masculino, a 

prevalência, nessas regiões, está acima de 40%. Na América Latina, 

ela é mais baixa, variando de 13%, entre homens adultos, a 30% 

entre gestantes 9 • 

Esses dados sugerem que existe uma associação entre 

anemia e ni vel de desenvolvimento sócio-econômico da população. 

Entretanto, no Brasil, vários estudos mostram que, dentro de um 

.mesmo grupo populacional, nem sempre a deficiência está associada 

a variáveis indicadoras da situação sócio-econômica, como a 
renda16, 31, 45, 50. 

As crianças,nos primeiros anos de vida, e as gestantes 

constituem os grupos mais vulneráveis à anemia. Para elas, a OMS 

apresenta prevalência estimada de 43% e 51%, respecti vamente 9 , 10. 

Vários estudos, realizados em diversas regiões do mundo, corrobo

ram essa estimativa. 
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Em Cuba, verificaram-se, em investigação realizada na 

cidade de Havana, 45% de anêmicos entre crianças com 6 meses a 1 

ano de idade73 • Em estudo realizado no Canadá, nos cinco distritos 

de saúde mais pobres de Montreal, encontraram-se 27% de anêmicos, 

entre 218 crianças com idades entre 10 e 14 meses 24 . No Uruguai, 

em 100 crianças com idades, entre 9 e 36 meses que freqüentavam a 

clínica pediátrica de um hospital em Montevideo, encontraram-se 59 

crianças com níveis de hemoglobina abaixo do limite de normali

dade 43 • 

No Brasil, os estudos sobre anemia não são muitos, e a 

maioria deles se refere a grupos populacionais restritos. Os re

sultados encontrados permitem, entretanto, supor a existência de 

elevada prevalência em nosso meio16 , 31, 45, 47,50,72. 

Em 1973-74, Sigulem encontrou, em crianças menores de 5 

anos do município de São Paulo, 22,7% de anêmicos 50 • Em 1985 foram 

observadas, em dois serviços de saúde de Recife, as prevalências 

de 28,3% e 55,1%, em crianças do mesmo grupo etári045 • Em centro 

de saúde de Itapetininga, interior do estado de São Paulo, em 

1987, encontraram-se 50,0% de anêmicos entre meninos com idades 

entre 6 e 11 meses e 52,2% entre meninas da mesma idade71 . 

Em 1984-85, no município de São Paulo, foi realizado um 

amplo estudo epidemiológico sobre condições de saúde e nutrição na 

infância. Os autores encontraram, em crianças de O a 60 meses, 35% 

de anêmicas, das quais 14,7% apresentavam anemia severa. As maio

res prevalências foram encontradas entre crianças de 6 a 24 meses. 

A partir dessa idade, a ocorrência da anemia, inclusive dos casos 

mais severos, declinava de forma linear31 • 

Comparando-se os resultados dessa pesquisa com os de 

Sigulem50 , foi evidenciado importante aumento da prevalência dessa 

deficiência nutricional: mais de 50% em relação à totalidade dos 

casos e mais de 100% em relação àqueles mais severos 31 . 
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Essa situação é preocupante, pois sabe-se que a anemia 

interfere nos processos de crescimento e desenvolvimento da crian

ça, com algumas conseqüências que devem ser salientadas: prejuízo 

no desenvolvimento mental e motor; prejuízo no desenvolvimento da 

linguagem; alterações comportamentais e psicológicas, como falta 

de atenção, fadiga, insegurança; diminuição da atividade físi

ca12 , 26, 75, 76. São descri tas, ainda, alterações metabólicas di ver

sas, alterações de pele e mucosas, comprometimento dos sistemas 

digestivo e imunológico, constituindo a síndrome denominada enfer

midade ferropriva 67 • 

É fundamental o conhecimento da etiologia da anemia na 

criança, particularmente no lactente, visto que as maiores preva

lências da deficiência ocorrem até os dois anos de idade31 • 

Os fatores envolvidos nessa etiologia e que determinam 

as necessidades de ferro no lactente são: as reservas de ferro ao 

nascer, a velocidade de crescimento e as perdas do minera1 44 ,56,57. 

A quantidade de ferro na criança ao nascer independe do 

estado da mãe em relação ao mineral, com exceção de casos de de

ficiências maternas muito graves. Deve-se levar em conta, no en

tanto, que a deficiência de ferro da mãe pode ser acompanhada de 

atraso no crescimento fetal e/ou parto prematuro, exercendo, por

tanto, uma influência indireta nas reservas do nutriente no recém

nascido17 ,33,52,S6,S7. Baixas reservas de ferro ao nascer, de

terminando aparecimento precoce de anemia, podem estar associadas 

a situações anormais como as hemorragias perinatais37 ,66,74. 

Durante a vida intra-uterina, o feto acumula ferro em 

quantidade proporcional a seu aumento de peso. A criança de termo, 

ao nascer, tem cerca de 75mg de ferro por quilo de peso, dos quais 

dois terços se encontram sob a forma de hemoglobina37 . 

Nos primeiros dois meses de vida ocorre uma queda acen

tuada na concentração de hemoglobina, que alcança os valores mais 
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baixos entre 8 e 12 semanas (ao redor de 11g/dl). Essa queda é 

conhecida como "anemia fisiológica do lactente", não sendo evitada 

por qualquer medida preventiva e não sendo acompanhada de qualquer 

anomalia37 . 

o nível de hemoglobina será tanto mais baixo quanto 

menor o peso de nascimento. Em crianças prematuras, com pesos 

entre 1000 e 1500g, os níveis mínimos de concentração de hemoglo

bina se situam 2 a 3g abaixo dos observados no recém-nascido de 

term059 . 

As reservas de ferro acumuladas pelo feto são mobiliza

das, a partir do nascimento, para suprir as necessidades do nutri

ente, impostas pelo crescimento e pela reposição das perdas atra

vés da pele e das fezes, até aproximadamente 6 meses S,9,44. 

Com isso, não seria esperada grande incidência de anemia 

até essa idade. No entanto, em crianças do município de São Paulo, 

foram verificados valores médios de concentração de hemoglobina 

inferiores àqueles encontrados em população normal, já a partir de 

2 meses 31 . 

Entre 4 e 6 meses, ocorre o esgotamento das reservas de 

ferro e a alimentação passa a ter papel preponderante no atendi

-- mento das necessidades do nutriente57 . 

A velocidade de crescimento da criança, no seu primeiro 

ano, é maior que em qualquer outra fase da vida. Nesse período, 

ela triplica seu peso de nascimento, e a sua necessidade de ferro 

por quilo de peso corporal é elevada - 120 ~g/kg/dia - e maior que 

a do adulto - 18 ~g/kg/dia57. 

Até 6 meses de idade, quando a criança recebe, com ex

clusividade, o leite materno, a demanda de ferro pode ser atendi

da4,29,42,53. Alguns estudos sugerem, ainda, que o aleitamento 

materno exclusivo é suficiente para manter um estado nutricional 
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adequado em relação ao ferro durante, praticamente, todo o primei

ro ano de vida15 ,27,29,40. 

Essa propriedade do leite materno se deve menos à con

centração de ferro, que é baixa (0,1 a 1,6 mg/l),e muito mais à 

sua biodisponibilidade elevada (cerca de 50%)8,25,41. Sabe-se, 

entretanto, que esta diminui em até 80%, quando outros alimentos 

passam a ser ingeridos pelo lactente6,42. 

Resultados verificados em alguns estudos permitem aven

tar a hipótese de que a existência de anemia no primeiro ano de 

vida tenha como fator causal, entre outros, o desmame precoce 68 . O 

leite fluido, geralmente utilizado na substituição do leite mater

no, tem baixa biodisponibilidade de ferro e pode acarretar mi

crohemorragias intestinais, sobretudo na criança de pouca 
idade36 ,38,39,77. 

Outro fator que concorre para o aparecimento da anemia é 

a relativa monotonia da dieta do lactente57 . Em estudo realizado 

no município de São Paulo, com crianças menores de 60 meses, 

verificou-se baixo consumo de ferro em todas as idades, com apenas 

10% das crianças tendo ingestões diárias acima de 10mg47 • Nessa 

mesma população, estudou-se a prática alimentar no primeiro ano de 

vida, sendo verificado baixo consumo de alimentos fontes de ferro 

como carnes, feijão, hortaliças de folha e/ou alimentos potencia

dores da absorção do mineral, como frutas ricas em vitamina C. O 

leite integral com açúcar era bastante consumido, enquanto a 

ingestão de fórmulas (leites modificados) e alimentos enriqueci

dos, indicados para prevenção da deficiência, mostrou-se pratica

mente inexistente30 ,64. Vale destacar que, entre os alimentos 

apontados, a carne tem papel especial em relação ao fornecimento 

de ferro, por ser fonte deste, por conter ferro heme - de elevada 

biodisponibilidade e, da mesma forma que a vitamina C, por 

implementar a absorção de ferro não heme57 . 
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Em 1980, Szarfarc e cols. verificaram a orientação 

pediátrica em relação à dieta de lactentes, em áreas urbanas não 

metropolitanas do estado de São Paulo, com o objetivo de estimar o 

aporte de ferro da dieta. Foi constatado que os alimentos mais 

recomendados para preparar a refeição de sal eram os legumes, 

tubérculos e cereais, todos pobres em ferr0 63 • 

É possivel que a prática alimentar seja o determinante 

principal da anemia do lactente. Assim, considerando que essa 

deficiência representa importante problema de saúde pública - quer 

pela elevada freqüência e precocidade com que ocorre, quer pelos 

efei tos deletérios que acarreta à qualidade de vida62 ,64 é 

importante o conhecimento da dieta oferecida ao lactente para a 

escolha de intervenções adequadas para controle da deficiência de 

ferro. 

Assim, para atingir os objetivos desta pesquisa, foram 

estudadas a prática alimentar no primeiro ano de vida e sua rela

ção com a anemia. 
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2. OBJETIVOS 

2. 1. GERAL 

-Verificar a prática alimentar no primeiro ano de vida e 

sua relação com a anemia. 

2.2.ESPECÍFICOS 

vida. 

-Identificar a prática alimentar no primeiro ano de 

-Quantificar a prevalência da anemia. 

-Verificar a relação entre anemia e: 

.idade e peso ao nascer; 

.duração do aleitamento materno; 

.introdução de diferentes tipos de leite; 

.introdução de alimentos não lácteos; 

.freqüência de consumo de alimentos fontes de ferroi 

.freqüência de consumo de alimentos potenciadores da 

absorção de ferro não hemei 

.indicadores sócio-econômicos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO E DA AMOSTRA 

O estudo foi realizado em quatro Centros de Saúde Escola 

(CSEs), no município de São Paulo: Centro de Saúde Escola Geraldo 

de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo, que atende moradores de Vila Madalena e Jardim América; 

Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa, da Universidade de 

São Paulo, que atende à população do Butantã; Centro de Saúde 

Escola da Barra Funda, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa, que atende residentes da Barra Funda, e Centro de Saúde 

Escola da Escola Paulista de Medicina, que atende população de 

Vila Clementino e Vila Mariana. 

Os CSEs, além da demanda de residentes das áreas, pres

tam atendimento, também, a escolas e creches dessas regiões. Com 

exceção do CSE da Barra Funda, que tem considerável proporção da 

população vivendo em cortiços, os demais têm favelas de diferentes 

portes em suas áreas. 

A população é atendida nos programas: saúde da criança, 

do adolescente, do adulto, da mulher, do idoso, saúde mental e 

saúde bucal, além de especialidades, como dermatologia sanitária e 

tisiologia. 

Nos CSEs da Ba,rra Funda, do Butantã e da Escola Paulista 

de Medicina, parte do atendimento médico é feito por alunos dos 

cursos de medicina, respectivamente da Santa Casa, Universidade de 

São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. Os CSEs proporcionam, 

também, estágios e aprimoramento nas áreas de enfermagem, nutri

ção, terapia ocupacional, psicologia e serviço social. 
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Embora sabendo-se que as maiores prevalências de anemia 

ocorrem no segundo ano de vida9 , 10, 31, decidiu-se trabalhar com 

crianças até 1 ano de idade, devido à importância da alimentaçâo 

do lactente, em particular do aleitamento materno, na etiologia da 

doença. Vale destacar, que nessa idade, devem ser desenvolvidos os 

programas de intervenção que vão, provavelmente, diminuir a preva

lência da doença em crianças maiores de 1 ano. Considerou-se, 

ainda, que a demanda característica dos serviços de saúde é cons

tituída, principalmente, por crianças até 1 ano de idade. 

Os serviços de saúde, especialmente os CSEs, por meio do 

programa de saúde da criança, desenvolveram bom nível de conscien

tização nas mães em relação à necessidade de passar a freqüentar o 

serviço, o mais cedo possível após o nascimento da criança, para 

controle do crescimento, vacinas, participação em grupos de incen

tivo ao aleitamento materno, de orientação alimentar, de cuidados 

higiênicos, ou mesmo para receber suplementação de leite. Após 1 

ano de idade, a criança passa a freqüentar os centros de saúde, 

quase exclusivamente, quando a mãe julga que ela está doente, 

conforme verificado em trabalhos anteriores 55 , 65. Esse fato difi

culta sobremaneira o acesso a essa criança. 

Decidiu-se realizar o presente estudo em CSEs por se 

considerar a população, que constitui a demanda desses serviços, 

mais acessível, por ser bastante trabalhada pelos profissionais 

que neles atuam desenvolvendo grupos, cursos, estudos e pesquisas. 

Possuem, ainda, infra-estrutura que permite o desenvolvimento de 

pesquisas com maior facilidade. 

O estudo foi desenvolvido de abril a outubro de 1991. 

Nesse período, foram selecionadas 317 crianças, por meio dos 

seguintes critérios: 

l-estar matriculada em um dos CSEs; 

2-estar agendada para consulta de puericultura ou vaci

na, no momento da entrevista; 

3-ter até 12 meses de idade. 
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3.2.LEVANTAMENTO DOS DADOS 

o levantamento de dados foi feito por quatro entrevista

dores, previamente treinados, que permaneciam nos CSEs nos dias de 

atendimento. Inicialmente, .eles selecionavam as crianças que 

atendiam aos critérios determinados. Em seguida, explicavam a 

pesquisa para a mãe ou responsável e, obtendo seu consem:imento 

para a participação da criança, a entrevista era realizada. 

Na mesma ocasião, atendentes de saúde do próprio CSE, 

especialmente treinados, faziam a colheita de 20~1 de sangue, por 

puntura do pé, diretamente com a pipeta de Sahli, para dosagem de 

hemoglobina (Hb) , pelo método da cianometahemoglobina22 • As amos

tras colhidas eram levadas, no mesmo dia, para o Laboratório de 

Bioquímica do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. Os dados obtidos na entre

vista eram coletados em formulário pré-testado (anexo 1), ao qual 

eram anexados os resultados do exame bioquímico. Recorria-se ao 

registro de dados dos CSEs quando a mãe não sabia informar peso 

e/ou altura da criança. 

As variáveis sexo, idade, peso ao nascer, idade e esco

laridade dos pais, bem como renda familiar foram utilizadas para 

descrever a população. A prática alimentar foi identificada por 

.meio das variáveis: duração do aleitamento materno exclusivo, 

idade de introdução de outros tipos de leite (fluído, em pó inte

gral, formulado), idade de introdução de alimentos não lácteos e 

freqüência de consumo de alimentos fontes de ferro e/ou potencia

dores da absorção de ferro não heme. A freqüência semanal de 

consumo dos alimentos, nos trinta dias anteriores à entrevista, 
. . 

foi obtida pelo método recordatório de inquérito alimentar. Para 

verificar a consistência das informações foi feito, ainda, levan

tamento da alimentação do dia anterior, pelo método recordatório 

de 24 horas. 
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3.3.DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

.As variáveis que caracterizaram a situação da crIança em 

relação à alimentação e aquelas utilizadas como indicadores sócio

econômicos são definidas a seguir: 

- AME - Aleitamento materno exclusivo: 

si tuação em que o único alimento ingerido era o lei te 
materno. 

- AAE - Aleitamento artificial exclusivo: 

quando o único alimento ingerido era qualquer tipo de 

leite que não o materno. 

- AM - Aleitamento misto: 

quando eram ingeridos lei te materno e qualquer outro 

tipo de leite. 

- MNL - Aleitamento materno mais alimentos não lácteos: 

quando o leite ingerido era o materno, e a criança já 
recebia outros alimentos. 

- ANL - Aleitamento artificial mais alimentos não lác
teos: 

quando o leite ingerido não era o materno, e a criança 
já recebia outros alimentos. 

- MANL - Aleitamento misto mais alimentos não lácteos: 

quando a criança recebia lei te materno, outro tipo de 
leite e outros alimentos. 

- Número de refeições por dia: 

definiu-se como refeição o conjunto de alimentos inge

ridos a um só tempo, no qual o leite não era o princi
pal. 

. 1 & Documentação 
Serviço de Blb'~Q_~ .{,,,C PIIRlIC~ 
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- Alimentos não lácteos: 

consideraram-se todos os alimentos da dieta da criança, 

com exceção do leite . 

Para a análise da relação entre anemia e introducão e 

freqüência de consumo, foram destacados os seguintes alimentos: 

frutas, carnes, feij ão e hortaliças (somente as de folhas), por 

serem fontes de ferro e/ou potenciadores da absorção do ferro não 

heme. Incluiu-se a gema de ovo, por ter sido considerada como 

fonte de ferro, por longo tempo. 

- Escolaridade: 

Foram consideradas as seguintes categorias: 

. nenhuma: nunca freqüentou escola; 

.baixa: curso primário incompleto; 

.média baixa: curso primário completo a gina

sial incompleto; 

.média alta: curso ginasial completo a colegi

al incompleto; 

.alta: curso colegial completo a universitá-

rio. 

A classificação utilizada para escolaridade foi a pro

posta por Alvarenga et al, 19731 , com adaptações que consistiram 

na junção de categorias. 

- Renda: 

Considerou-se a renda familiar, ou seja, todo 

o dinheiro disponível para a família no mês. A renda 

foi convertida em salários mínimos vigentes na ocasião 

da entrevista. Foram consideradas as seguintes catego

rias: 

.0 r 4 salários mínimos; 

.4 ~ 8 salários mínimos; 

.8 ou mais salários mínimos. 
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3.4.DIAGNÓSTICO DA ANEMIA 

o critério para diagnóstico da anemia foi o recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) , que propõe, para crianças 

de 6 meses a 6 anos, 11g/dl como valor critico de concentração de 

Rb, abaixo do qual considera-se a criança anêmica 9 . Para menores 

de 6 meses, não existe um valor critico de Rb estabelecido, 

dificultando o diagnóstico. Por essa razão, os resultados em 

relação à anemia, em crianças nessa faixa etária, foram discutidos 

separadamente dos demais, utilizando-se como referência a curva de 

concentrações médias de Rb, proposta por Brault-Dubuc, obtida com 

crianças sadias menores de 6 meses2 . 

3.5.ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O estudo das variáveis, nos quatro CSEs, foi feito medi

ante o teste de associação qui-quadrado (X2 ), com nivel de 

significância de 5%. A mesma técnica foi utilizada para verificar 

a significância das associações entre anemia e idade, peso ao 

nascer, tipos de leite, freqüência de consumo de alimentos fontes 

de ferro e/ou potenciadores da absorção de ferro não heme 

eindicadores sócio-econômicos. 

A adequação da relação peso/idade foi verificada utili

zando-se o padrão de referência do National Center of Realth Sta

tistics (NCRS)20. 

Para determinar a duração do aleitamento materno e a 

idade de introdução de outros leites e de alimentos não lácteos, 

bem como a relação dessas variáveis com a anemia, utilizou-se a 

técnica da tábua de vida para dados censurados 3 • Para comparação 

dos dois grupos (anêmicos e não anêmics), utilizou-se o teste qui 

quadrado com 1 grau de liberdade, também a 5%. 
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o tempo mediano de duração do aleitamento ma terno e a 

idade mediana de introdução de leites e outros alimentos foram 

obtidos a partir da tábua de vida. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.DESCRIÇÃO DA POPULAçÃO 

As 317 crianças que compuseram a amostra são apresenta

das na tabela 1, distribuídas segundo centro de saúde e sexo. 

TABELA 1 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE E 
SEXO 

CENTRO DE SAÚDE 

SEXO 1 2 3 4 TOTAL 

N % N % N % N % N % 

MASC 32 42,7 70 53,4 20 40,8 29 46,8 151 47,6 

FEM 43 57,3 61 46,6 29 59,2 33 53,2 166 52,4 

TOTAL 75 100 131 100 49 100 62 100 317 100 

X2 crítico (3 gI) = 7,82 X2 =2,99 P =0,39 

As diferenças na distribuição por sexo, nos quatro CSEs, 
não são estatisticamente significantes. 

Em relação à idade, observa-se que a maior demanda dos 

CSEs foi constituída por crianças menores de 6 meses (Tabela 2). 

É provável que isso tenha ocorrido porque o calendário de vacinas 

exige a presença das crianças nos serviços de saúde, com maior 
regularidade, nesse período. 
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TABELA 2 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE E 
IDADE NO MOMENTO DA ENTREVISTA 

CENTRO DE SAÚDE 

IDADE 1 2 3 4 TOTAL 

(dias) N % N % N % N % N % 

0_90 18 24,0 45 34,4 23 46,9 16 25,8 102 32,2 

91_180 24 32,0 27 20,6 14 28,6 16 25,8 81 25,6 

181_270 16 21,3 29 22,1 9 18,4 15 24,2 69 21.8 

271 365 17 22.7 30 22.9 3 6.1 15 24.2 65 20.4 

TOTAL 75 100 131 100 49 100 62 100 317 100 

X2 crítico (9 gl) = 16,92 X2 = 14,83 P = 0,10 

As diferenças na distribuição etária entre os CSEs não 

são estatisticamente significantes. 

Na tabela 3, encontra-se a distribuição das crianças 

quanto a peso ao nascimento. Verifica-se que a maior proporção 

delas nasceu com peso entre 3000 - 3500 g (36,9%). 



TABELA 3 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE E 
PESO AO NASCER 

PESO CENTRO DE SAÚDE 

AO 1 2 3 4 TOTAL 

NASCER N % N % N % N % N % 

< 2500 5 7,0 12 9,6 6 13,1 8 13,3 31 10,2 

2500 I- 3000 23 31,9 36 28,8 11 23,9 13 21,7 83 27,4 

3000 I- 3500 28 38,9 47 37,6 14 30,4 23 38,3 112 36,9 

3500 1-4000 11 15,3 23 18,4 7 15,2 14 23,3 55 18,2 

4000 e + 5 6,9 7 5,6 8 17,4 2 3,4 22 7,3 

TOTAL* 72 100 125 100 46 100 60 100 303 100 

X2 crítico (12 gl) = 21,03 X2 = 13,63 P =0,32 

* não incluídas 14 crianças por falta de informação 

A proporção de crianças com baixo peso ao nascer 

«2500g) foi 10,2%. Este valor é superior àquele encontrado no 

município de Sào Paulo (8, 7%), em 1984-8531 , e àquele verificado 

para toda a região sul do Brasil(7,8%)35. É superior, também, aos 

valores observados em dois estudos realizados no município de São 

Paulo, em maternidades32 e em um centro de saúde55 , que mostraram, 

respectivamente, 9,7% e 6,5% de crianças com baixo peso ao nascer. 

Chama a atenção a proporção de crianças com peso superi

or a 4000g (17,4%) verificada no CSE3. A maior proporção de crian

ças com peso baixo e inadequado foi verificada no CSEl (38,9), 

seguido pelo CSE2 (38,4). 

As diferenças de peso encontradas entre as crianças dos 

quatro CSEs não são estatisticamente significantes. 

A distribuição das crianças segundo idade do pai e da 

mãe é apresentada nas tabelas 4 e 5, respectivamente. 



TABELA 4 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE E 
IDADE DO PAI 

IDADE CENTRO DE SAÚDE 

DOPAI 2 3 4 TOTAL 

(em anos) N % N % N % N % N % 

<20 2 2,9 3 2,4 6 13,0 1,7 12 4,0 

20 f-30 26 37,7 68 54,8 16 34,8 32 53,3 142 47,5 

30e+ 41 59.4 53 42,8 24 52,2 27 45,0 145 48,5 

TOTAL* 69 100 124 100 46 100 60 100 299 100 

X2 crítico (6 gl) = 12,59 X2 = 18,80 P = 0,00 

*não incluídas 18 crianças por falta de informação. 
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Verifica-se que a proporção de pais com menos de 20 

anos, encontrada no CSE3, foi bem maior que nos demais serviços. 

Os CSEs 2 e 4 tinham mais da metade dos pais com idades entre 20 

e 30 anos, enquanto que os CSEs 1 e 3 tinham essa mesma proporção 

de pais com 30 ou mais anos. Entretanto, as diferenças verifica

das, comparando-se os quatro serviços, são estatisticamente signi

ficantes. 

Na tabela 5, verifica-se que a maior proporção das mães, 

nos CSEs, tinham idades entre 20 e 30 anos, faixa considerada a 

mais adequada à gestação. 



TABELA 5 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE 
E IDADE DA MÃE 

IDADE CENTRO DE SAÚDE 

DA MÃE 1 2 3 4 TOTAL 

(em anos) N % N % N % N % N % 

<20 8 10,7 16 12,4 9 18,4 8 12,9 41 13,0 

20 I- 30 41 54,7 84 65,1 24 49,0 33 53,2 182 57,8 

30 e+ 26 34.6 29 22.5 16 32.6 21 33.9 92 29.2 

TOTAL* 75 100 129 100 49 100 62 100 315 100 

X2 crítico (6 gl) = 12,59 X2 =7,07 P = 0,31 

* não incluídas 2 crianças por falta de informação. 
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Nota-se, também, que as proporções de mães adolescentes 

(com menos de 20 anos) foram maiores que as verificadas para os 

pais (tabela 4). O CSE3 foi aquele que apresentou a maior propor

ção de mães nessas condições (18,4%). 

As diferenças verificadas na distribuição de idades das 

mães, entre os CSEs, não são estatisticamente significantes. 

Os resultados em relação à escolaridade do pai são apre

sentados na tabela 6 
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TABELA 6 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE E 
ESCOLARIDADE DO PAI 

ESCOLARI- CENTRO DE SAÚDE 

DADEDO 2 3 4 TOTAL 

PAI N % N % N % N % N % 

NENHUMA 4 6,5 6 5,5 2 4,8 9 16,7 21 7,9 

BAIXA 10 16,1 15 13,8 8 19,0 10 18,5 43 16, I 

MÉDIA BAIXA 19 30,6 53 48,6 17 40,5 13 24,0 102 38,2 

MÉDIA ALTA 15 24,2 23 21,1 9 21,4 11 20,4 58 21,7 

ALTA 14 22.6 12 11,0 6 14,3 11 20.4 43 16.1 

TOTAL* 62 100 109 100 42 100 54 100 267 100 

X2 critico (12 gl) = 21,03 X2 = 18,77 p=0,09 

*não incluídas 50 crianças por falta de infonnação. 

Nota-se que mais da metade dos pais tinham, no máximo, 

escolaridade média baixa (primário completo a ginasial incomple

to). O CSE4 foi aquele que teve a maior proporção de pais sem 

qualquer escolaridade. Entretanto, esse mesmo serviço e o CSEl 

foram aqueles que apresentaram as maiores proporções de pais com 

alta escolaridade (colegial completo a universitário) . 

Verificou-se que 16% das mães não souberam informar o 

ní vel de escolaridade dos pais. A proporção com que ocorreu a 

ausência de informação foi muito semelhante nos 4 serviços. 

As diferenças encontradas entre os CSEs não são estatis

ticamente significantes. 

A escolaridade da mãe é apresentada na tabela 7. 
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TABELA 7 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS ,SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE 
E ESCOLARIDADE DA MÃE 

ESCOLARJ- CENTRO DE SAÚDE 

DADEDA 2 3 4 TOTAL 

MÃE N % N % N % N % N % 

NENHUMA 2 2,7 2 1,6 2,1 10 16,7 15 4,8 

BAIXA 14 18,7 25 19,4 9 18,8 14 23,3 62 19,9 

MÉD.BAlXA 28 37,3 62 48,1 22 45,8 23 38,3 135 43,3 

MÉDIA ALTA 12 16,0 29 22,5 9 18,7 8 13,3 58 18.6 

ALTA 19 25,3 11 8.5 7 14.6 5 8.3 42 13.5 

TOTAL* 75 100 129 100 48 100 60 100 312 100 

X2 crítico (12gl) = 21,03 X2 = 37,64 P = 0,00 

*não incluídas 5 crianças por falta de informação. 

Chama a atenção o fato de que 40% das mães do CSE4 se 

encontravam nas categorias de nenhuma e baixa escolaridades (cur

so primário incompleto), proporção essa que é o dobro da 

verificada nos demais centros de saúde. No CSE1, havia 25,3% das 

mães com alta escolaridade (curso colegial completo a 

universitário), proporção muito maior que a encontrada nos demais 

serviços. 

Essas diferenças de escolaridade das mães, nos CSEs, são 

estatisticamente significantes. 

Comparando-se as escolaridades do pai e da mãe (tabelas 

6 e 7), nota-se que as distribuições são semelhantes. Entretanto, 

no CSE4, chama a atenção a grande diferença verificada para esco

laridade alta - 20,4% para pais e 8,3% para mães -

A categoria de escolaridade que concentra a maior pro

porção de mães e pais é a média baixa que representa, no mínimo, 4 
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anos de freqüência à escola. Em 1992, as Nações Unidas apresenta

ram dados do Programa de Desenvolvimento Humano que mostram, para 

o Brasil como um todo, a média de 3,9 anos de escolaridade para 

adul tos de ambos os sexos. O mesmo estudo mostra, também para 

adultos, média de alfabetização de 81,1%70. No presente estudo a 

proporcão de indvíduos com escolaridade é de 92,1% para homens e 

95,2% para mulheres. 

Em relação à renda, verifica-se, na tabela 8, que quase 

metade das crianças estudadas faziam parte de famílias com renda 

mensal até 4 salários mínimos. 

TABELA 8 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE 
E RENDA FAMILIAR EM SALÁRIOS MíNIMOS 

RENDA CENTRO DE SAÚDE 

FAMILIAR 1 2 3 4 TOTAL 

(SAL.MIN.) N % N % N % N % N % 

O ~ 4 20 36,4 44 44,5 13 34,2 35 66,0 112 45,7 

4 ~ 8 20 36,4 37 37,3 16 42,1 9 17,0 82 33,5 

8e+ 15 27,2 18 18,2 9 23,7 9 17,0 51 20.8 

TOTAL* 55 100 99 100 38 100 53 100 245 100 

X2 crítico (6 gl) = 12,59 X2 = 14,17 p=O,02 

*não incluídas 72 crianças por falta de infonnações. 

A população do CSE4 foi a que apresentou piores condi

ções de renda, concentrando 66% da população estudada nas faixas 

inferiores a 4 salários mínimos. Os demais CSEs apresentaram 

melhores condições, concentrando mais da metade da população nas 

faixas de renda superiores a 4 salários mínimos. 
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No período de 1984-85, foi verificado, no CSl, que 75,3% 

das famílias estudadas tinham renda de até 4 salários mínimos 55 , 

evidenciando melhores condições da população, no presente estudo, 

em relação a essa variável. Esse fato permite a hipótese de que, 

pelo menos nesse serviço, tenha aumentado a demanda de população 

com melhores níveis de renda que anteriormente não freqüentava 

esse tipo de serviço. 

Da mesma forma que ocorreu com a escolaridade das mães, 

as diferenças de renda, verificadas entre as populações dos CSEs, 

são estatisticamente significantes. 

Quanto à concentração de Hb das crianças, verifica-se, 

na tabela 9, que 14,5% delas apresentaram valores inferiores a 

11g/dl, sendo esta, portanto, a prevalência da anemia na população 

estudada, que é mais baixa que as verificadas em outras 
pesquisas31, 45,71. 

TABELA 9 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS SEGUNDO CENTRO DE SAÚDE E 
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA 

Hb CENlRO DE SAÚDE 

(gldJ) 1 2 3 4 TOTAL 

N % N % N % N % N % 

< 11,0 12 16,0 20 15,3 2 4,1 12 19,4 46 14.5 

> 11.0 63 84.0 IH 84,7 47 95,9 50 80.6 271 85,5 

TOTAL 75 100 131 100 49 100 62 100 317 100 

X2 crítico (3 gl) = 7,82 X2 = 5,66 p=O,I3 

Em levantamento feito em 80% dos prontuários das crian

ças maiores de 3 meses, nos quatro CSEs, verificou-se a prescrição 

de sulfato ferroso para 5,4% das crianças da amostra. Conside-
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rando-se que, para a formação da amostra, haviam sido excluídas as 

crianças que estavam tomando medicamentos, esperava-se essa baixa 

proporção de indicação de sulfato ferroso, o que, no entanto, não 

deve ter interferido na prevalência da anemia. 

o CSE4 foi o que apresentou a maior proporção de crian

ças com Hb inferior a 11g/dl (19,4%) e o centro com a menor pro

porção foi o CSE3 (4,1%). A prevalência muito baixa verificada 

nesse serviço pode ter sido devida à grande proporção de crianças 

com menos de 6 meses -75,5%- na amostra estudada. Dessa proporção 

46,9% eram menores de 3 meses. Sabe-se que os níveis de Hb no 

início da vida, em crianças normais, são elevados2 e que, portan

to, a prevalência da anemia, considerando-se 11g/dl de Hb como 

valor crítico, provavelmente seja baixa. 

As diferenças nos níveis de Hb verificadas nos quatro 

serviços não são estatisticamente significantes. 

Os resultados obtidos a partir da análise das variáveis 

estudadas para caracterizar a população mostram que existem seme

lhanças e algumas diferenças entre os CSEs. Embora verifiquem-se 

diferenças estatisticamente significantes entre os quatro CSEs, em 

relação à idade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar, 

nota-se que não existe um padrão, nessas desigualdades, que possa 

tornar um dos serviços de saúde absolutamente diferente dos de

mais. Destacando-se, ainda, que os serviços não se distinguem 

estatisticamente quanto às concentrações de Hb de sua clientela, 

optou-se por trabalhar com a população como um todo, sem distri

buí-la por centro de saúde. 
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4.2.DESCRIÇÃO DA PRÁTICA ALIMENTAR 

o tipo de alimentação que estava sendo consumido pelas 

crianças, na ocasião da entrevista, é apresentado na tabela 10. 

TABELA 10 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO IDADE E TIPO DE 
ALIMENTAÇÃO 

TIPO DE IDADE (dias) 

ALIMEN- 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

rAçÃO· N % N % N % N % N % 

AM.E. 43 42,2 12 14,8 3 4,3 O 58 18,3 

AAE. 19 18,6 6 7,4 O O 25 7,9 

AM. 33 32,4 6 7,4 2 2,9 1,5 42 13,2 

M.N.L. 1 1,0 8 9,9 9 13,0 4 6,2 22 6,9 

AN.L. 2 2,0 39 48,1 46 66,7 47 72,3 134 42,3 

M.AN.L. 4 3.9 10 12.3 9 13.0 13 20,0 36 lIA 

TOTAL 102 100 81 100 69 100 65 100 317 100 

*AME - aleitamento matemo exclusivo 

AAE - aleitamento artificial exclusivo 

AM - aleitamento misto 

MNL - aleitamento matemo + alimentos não lácteos 

ANL - aleitamento artificial + alimentos não lácteos 

MANL - aleitamento misto + alimentos não lácteos 

Nota-se que, entre as crianças com idades até 90 dias, 

42,2% estavam em aleitamento materno exclusivo, e 51% já estavam 

em aleitamento misto ou artificial, enquanto 6,9% j á consumiam 

alimentos não lácteos. 
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Considerando-se como situação ideal o aleitamento mater-

no exclusivo até 6 meses 46 , 

se 

verifica-se 

tratar de 

que o 

população 

desmame ocorreu 

que freqüenta precocemente, apesar de 

centro.de saúde escola, 

tante. Apenas 14,8% das 

onde o incentivo a essa prática é 

crianças com idades entre 3 e 6 

cons-

meses 

estavam em aleitamento materno exclusivo. Apesar do desmame ter se 

iniciado precocemente, 27,7% das crianças com idades acima de 9 

meses ainda recebiam leite materno. 

Na população total, 49,8% das crianças recebiam lei te 

materno, até o momento da entrevista, de forma exclusiva ou não. 

Esse fato demonstra que embora a duração do aleitamento materno 

exclusivo seja pequena, o mesmo não acontece em relação ao aleita

mento materno total que, para boa parte das crianças, estende-se 

até o final do primeiro ano de vida. 

Entre as crianças que estavam em aleitamento artificial, 

exclusivo ou não, verificou-se o tipo de leite utilizado quando da 

sua introdução na alimentação. Os resultados são apresentados na 

tabela 11. 

TABELA 11 - TIPOS DE LEITE QUANDO INICIADA SUA 
UTILIZAÇÃO 

CRIANÇAS 
TIPO DE LEITE N % , 

FLUIDO 35 15,3 
INTEGRAL (em pó) 86 37,5 

FORMULADO 108 47.2 
TOTAL 229 100 

*não incluídas 8 crianças por falta de informação 

Nesses resultados, chamam a atenção a pequena proporção 

de crianças que receberam leite fluído e o fato de que quase 

metade da população tenha recebido leite formulado. Na população 
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infantil do município de São Paulo, encontrou-se a mesma caracte

rística em relação ao leite fluído, porém a proporção de crianças 

que utilizavam leite modificado era insignificante54 ,64. 

Sabe-se que, quando se inicia o aleitamento artificial, 

sobretudo antes dos seis meses de vida, o leite formulado é o mais 

indicado e que, por ser enriquecido com ferro, deve proteger a 

criança da anemia. A prática verificada talvez esteja refletindo a 

orientação que é feita nesse sentido. 

Ainda em relação às crianças que estavam em aleitamento 

artificial ou misto, verifica-se que a idade média de introdução 

de leites foi 1,7 meses. Para essas crianças, observou-se o número 

de mamadeiras de leite ingeridas por dia, o que pode ser visto na 

tabela 12. 

TABELA 12 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS EM ALEITAMENTO ARTIFICIAL, 
SEGUNDO IDADE E NÚMERO DE MAMADEIRAS DE LEITE POR DIA 

IDADE (dias) 

NÚMERO DE 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

MAMAD. N % N % N % N % N % 

la3 24 42,1 24 40,0 34 60,7 42 70,0 125 53,4 

4a6 26 45,6 33 55,0 21 37,5 18 30,0 98 41,9 

7 e mais 7 12.3 3 5.0 1 1,8 O 0.0 11 4,7 

TOTAL* 57 100 60 100 57 100 60 100 234 100 

* não incluídas 3 crianças por falta de infonnação. 

Nota-se que o número de mamadeiras diárias diminuiu com 

o aumento da idade. Isso ocorreu porque, no início da vida, a 

alimentação é exclusivamente láctea e, à medida que vão sendo 

introduzidos outros alimentos, estes vão substituindo o leite. 
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Em função dessa observação, chama a atenção a grande 

proporção de crianças com mais de 6 meses (37,5% e 30%) que rece

biam 4 a 6 mamadeiras por dia, sugerindo que a substituição do 

lei te. pela refeição de sal ainda era incompleta ou inexistente. 

Outra hipótese é a de que o leite estava sendo usado na complemen

tação das refeições. Esta última sugestão é corroborada pelos 

dados apresentados na tabela 13. 

TABELA 13 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE RECEBIAM ALIMENTOS 
NÃO LÁCTEOS, SEGUNDO IDADE E NÚMERO DE REFEiÇÕES POR DIA 

IDADE (dias) 

NÚMERO DE 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

REFEIÇÕES N % N % N % N % N % 

1 6 85,7 42 73,7 11 17,2 7 11,1 66 34,6 

2 1 14,3 12 22,8 47 73,4 49 77,8 110 57,6 

3-5 O 0,0 2 3,5 6 9,5 7 11,1 15 7,8 

TOTAL* 7 100 57 100 64 100 63 100 191 100 

* nào incluída 1 criança por falta de infonnação, 

Verifica-se que entre as crianças mais velhas (acima de 6 

meses), a maior parte fazia duas refeições diárias, como esperado. 

Entre aquelas que recebiam precocemente alimentos não lácteos 

(menores de 6 meses), nota-se que a maior proporção fazia apenas 

uma refeição diária. As crianças que faziam três a cinco refeições 

eram aquelas que recebiam alimentos não lácteos, acompanhados ou 

não de leite, nos intervalos entre as refeições principais. Cabe 

ressaltar que, nesse caso, consideraram-se, além dos alimentos 

destacados pelo papel na etiologia da anemia, outros como: pão, 

iogurte, doce, bolacha, etc. 
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Foram verificadas as idades em que foram introduzidos os 

alimentos destacados por serem fontes de ferro e/ou potenciadores 

da absorção do ferro não heme. Os resultados são apresentados na 

tabela 14. 

TABELA 14 -IDADE DE INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO LÁCTEOS ENTRE AS 
CRIANÇAS QUE JÁ OS HAVIAM INTRODUZIDO. 

ALIMENTOS INTRODUZIDOS 

IDADE 
FRUTA CARNE FEIJÃO GEMA HORTAL. (em dias) 

N % N % N % N % N % 
0-90 107 57,5 29 20,9 7 9,3 16 12,8 26 24,3 

91 - 180 77 41,4 94 67,6 45 60,0 88 70,4 70 65,4 

181 - 270 2 1,1 16 11,5 19 25,3 19 15,2 9 8.4 

271 - 365 O O 4 5,3 2 1,6 2 l.9 

TOTAL 186 100 139 100 75 100 125 100 107 100 

IDADE 
3,4 4,6 5,8 5,2 4,7 

MÉDIA 

NÃO 
4 3 1 5 3 

ING.UÍDAS* 

*por falta de informação 

Entre as 192 crianças que, até o momento da entrevista, 

já recebiam alimentos não lácteos (tabela 10), 190 (98,9%), ou 

seja, praticamente a totalidade delas, já haviam introduzido 

frutas. Dessas, 57,5% começaram a receber esse alimento no primei

ro trimestre de vida. 

Em relação à carne, 72,4% das crianças já a consumiam; 

o feijão fazia parte da alimentação de apenas 39,1% das 192 crian

ças, mostrando, conforme verificado em outra pesquisa64 , que seu 

consumo é baixo no primeiro ano de vida, aumentando a partir do 

segundo ano. 

Em relação à gema e hortaliças, a introdução ocorreu, 

respectivamente, para 65,1% e 55,7% das crianças. Nota-se que, com 
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exceção das frutas, a maior proporção das introduções de alimentos 

ocorreu entre 3 e 6 meses de idade. 

Tomando-se como referência a orientação com relação à 

prática alimentar no primeiro ano de vida, que recomenda a inges

tão exclusiva do leite materno até os 6 meses 28 ,46, observa-se que 

as idades médias de introdução dos alimentos foram muito baixas. 

Entretanto, se a criança estiver em aleitamento misto ou artifici

al, a recomendação é a de que se inicie a introdução de alimentos 

não lácteos entre 4 e 6 meses de vida46 • Considerando-se que, na 

população em questão, 51% das crianças com até 3 meses de idade 

(tabela 10) se encontravam nessa situação, talvez explique-se a 

introdução desses alimentos nessa faixa etária, que passa a ser 

adequada, pois a criança não se encontrava em aleitamento materno 

exclusivo. 

A freqüência semanal de consumo dos alimentos não 

lácteos, relativa ao último mês, bem como o consumo dos mesmos, no 

dia anterior, estão descritos nas tabelas 15 a 24. 

TABELA 15 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
FRUTAS NA ALIMENTAÇÃO, SEGUNDO IDADE E FREQÜÊNCIA SEMANAL DE CONSUMO 

NO ÚLTIMO MÊS 

CONSUMO IDADE (dias) 

DE FRUTAS 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

(semanal) N % N % N % N % N % 

DIARIN 4 66,7 43 76,8 41 64,1 50 79,4 138 73,0 

2a6 VEZES 2 33,3 13 23,2 21 32,9 10 15,9 46 24,3 

1 VEZou- O O 2 3,1 1,6 3 1,6 

NÃOCONS. O O O 2 3.1 2 LI 

TOTAL 6 100 56 100 64 100 63 100 189 100 

*não incluída 1 criança por falta de informação. 



TABELA 16 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
FRUTAS NA DIETA, SEGUNDO IDADE E CONSUMO NO DIA ANTERIOR 

IDADE (dias) 

CONSUMO 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DE FRUTAS N % N % N % N % N % 

SIM 4 66,7 46 82,1 48 75,0 48 80,0 146 78,5 

NÃO 2 33.3 10 17.9 16 25.0 12 20.0 40 21.5 

TOTAL * 6 100 56 100 64 100 60 100 186 100 

* não incluídas 4 crianças por falta de informação 

TABELA 17 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
CARNE NA DIETA, SEGUNDO IDADE E FREQÜÊNCIA SEMANAL DE CONSUMO NO 

ÚLTIMO MÊS 

IDADE (dias) 

CONSUMO 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DECARNE N % N % N % N % N % 

DIÁRIO 1 100 19 76,0 35 63,6 39 67,2 94 67,6 

2a6 VEZES O 4 16,0 15 27,3 12 20,7 31 22,3 

1 VEZ OU - O 2 8,0 5 9,1 5 8,6 12 8,7 

NÃOCONS. O O O 2 3,3 2 1.4 

TOTAL* 1 100 25 100 55 100 58 100 139 100 

*não incluídas 3 crianças por falta de informação 
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TABELA 18 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
CARNE NA DIETA, SEGUNDO CONSUMO NO DIA ANTERIOR 

IDADE (dias) 

CONSUMO 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DECARNE N % N % N % N % N % 

SIM 100 19 73,0 35 63,6 39 68.4 94 67,6 

NÃO O 7 27,0 20 36.4 18 31,6 45 32.4 

TOTAL* 100 26 100 55 100 57 100 139 100 

* não incluídas 3 crianças por falta de informação 

TABELA 19 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
FEIJÃO NA DIETA, SEGUNDO IDADE E FREQÜÊNCIA SEMANAL DE CONSUMO NO ÚLTIMO 

MÊS. 

IDADE(dias) 

CONSUMO 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DE FEIJÃO N % N % N % N % 

DIÁRIO 2 50,0 13 46,4 31 73,8 46 62,2 

2 A6VEZES 1 25,0 9 32,1 5 11,9 15 20,3 

1 VEZ OU MENOS 1 25,0 4 14,3 4 9,5 95 12,2 

NÃO CONSUMIU O 2 7,1 2 4,8 4 5,4 

TOTAL 4 100 28 100 42 100 74 100 

* não incluídas 2 crianças por falta de informação. 
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TABELA 20 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
FEIJÃO NA DIETA, SEGUNDO IDADE E CONSUMO NO DIA ANTERIOR 

IDADE (dias) 

CONSUMO 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DE FEIJÃO N % N % N % N % 

SIM 2 50,0 12 41,4 18 45,0 32 43,8 

NÃO 2 50.0 17 58.6 22 55,0 41 56.2 

TOTAL 4 100 29 100 40 100 73 100 

* não incluídas 3 crianças por falta de infonnação 

TABELA 21 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
GEMA NA DIETA, SEGUNDO IDADE E FREQÜÊNCIA SEMANAL DE CONSUMO NO ÚLTIMO 

MÊS 

IDADE (dias) 

CONSUMO 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DE GEMA N % N % N % N % N % 

DIÁRIO 1 100 5 23,8 7 14,6 6 11,1 19 15,3 

2 A6 VEZES O 9 42,9 25 52,1 23 42,6 57 46,0 

1 VEZ OU - O 6 28,6 15 31,3 21 38,9 42 33,9 

NÃOCONS. O 4.8 1 2,0 4 7,4 6 4,8 

TOTAL 1 100 21 100 48 100 54 100 124 100 

* não incluídas 6 crianças por falta de infonnação. 
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TABELA 22 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM INTRODUZIDO 
GEMA NA DIETA, SEGUNDO IDADE E CONSUMO NO DIA ANTERIOR 

IDADE (dias) 

CONSUMO 0-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

DE GEMA N % N % N % N % N % 

SIM 100 3 14,3 10 20,4 6 11,1 20 16,0 

NÃO O 18 85.7 39 79.6 48 88.9 105 84.0 

TOTAL 100 21 100 49 100 54 100 125 100 

*não incluídas 5 crianças por falta de informação. 

TABELA 23 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM 
INTRODUZIDO HORTALIÇAS DE FOLHA NA DIETA, SEGUNDO IDADE E FREQÜÊNCIA 

SEMANAL DE CONSUMO NO ÚLTIMO MÊS 

IDADE (dias) 

CONSUMO DE 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

HORTALIÇAS N % N % N % N % 

DIÁRIO 17 81,0 26 65,0 25 56,8 68 64,8 

2 a6 VEZES 3 14,3 10 25,0 12 27,3 25 23,8 

1 VEZ OU - 1 4,8 3 7,5 6 13,6 10 9,5 

NÃOCONS. 1 2.5 1 2,3 2 1.9 

TOTAL 21 100 40 100 44 100 105 100 

* não incluídas 5 crianças por falta de informação. 
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TABELA-24 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE JÁ HAVIAM 
INTRODUZIDO HORTALiÇAS DE FOLHA NA DIETA, SEGUNDO IDADE E CONSUMO NO 

DIA ANTERIOR 

IDADE (dias) 

CONSUMO DE 91 - 180 181 - 270 271 - 365 TOTAL 

HORTALIÇAS N % N % N % N % 

SIM 10 47,6 17 40,5 15 34,1 42 39.3 

NÃO 11 52,4 25 59.5 29 65.9 65 60.7 

TOTAL * 21 100 42 100 44 100 107 100 

*não incluídas 3 crianças por falta de infonnação 
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Ao analisar a freqüência semanal de consumo dos alimen

tos não lácteos juntamente com a ingestão no dia anterior, alguns 

aspectos chamam a atenção. Em relação a frutas, foi elevada a 

proporção de crianças para as quais foi referido o consumo diário 

- 73% - (tabela 15). Isso mostra que, além de ser, geralmente, o 

primeiro alimento introduzido, é o mais consumido, talvez pela boa 

aceitação, facilidade na oferta e reconhecimento de que é alimento 

importante no fornecimento de vitaminas. 

o consumo diário de carne foi referido para 67, 6% das 

crianças (tabela 17) . 

As tabelas 16 e 18, que apresentam a ingestão de frutas 

e carne, respectivamente, no dia anterior, mostram a consistência 

desses dados, pois as proporções de crianças que haviam consumido 

esses alimentos são muito próximas às observadas para a freqüência 

diária. 

o mesmo não aconteceu em relação a feijão e hortaliças. 

Para 73,8% das crianças com idades entre 9 e 12 meses foi referido 

consumo diário de feijão no último mês, enquanto que apenas 45% 

dessas crianças haviam recebido esse alimento no dia anterior 
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(tabelas 19 e 20). Em relação a hortaliças, diferenças nesse mesmo 

sentido foram encontradas para crianças dos três grupos etários 

(tabelas 23 e 24) . 

Em relação à gema, verifica-se que mais de 80", das cri

anças, em todas as faixas etárias, não a haviam recebido no dia 

anterior, o que é compatível com a freqüência de consumo semanal 

observada (tabelas 21 e 22) . 
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4.3.ANEMIA, IDADE, PESO AO NASCER E PESO ATUAL 

A influência da idade na determinação da anemia é apre

sentada na tabela 25. 

TABELA 25 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO IDADE E ANEMIA. 

IDADE (dias) 

ANEMIA 1 - 180 181 - 365 TOTAL 

N % N % N % 

ANÊMICO 16 8,7 30 22,4 46 14,5 

N.ANÊMICO 167 91.3 104 77,6 271 85,5 

TOTAL 183 100 134 100 317 100 

X2 crítico (1 gl) = 3,84 X 2 = 11,61 p=O,OO 

Verifica-se que, quando a população estudada é dividida 

em dois grupos etários, a prevalência de anemia aumenta muito no 

segundo semestre de vida (22,4%). Os valores observados são muito 

menores que os encontrados no município de São Paulo, em 1984-

1985, quando foram verificadas as prevalências de 34,7% para 

crianças entre 0-6 meses de idade e 53,7% para crianças entre 6-12 

meses de idade31 • 

A menor prevalência de anemia encontrada no presente 

estudo, talvez, seja devida ao fato de se tratar de grupo com 

características diferentes da população do município de São Paulo 

como um todo. Os quatro serviços estudados localizam-se em regiões 

centrais, longe, portanto, 

onde se encontram aqueles 

econômicas e de saúde. 

das zonas periféricas do município, 

que têm piores condições sociais, 
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Depoimentos de profissionais que atuam nos CSEs mostra

ram que grande parte dos moradores das favelas das regiões não 

freqüentam os serviços, sendo trabalhados por grupos de vigilância 

epidemiológica, que vão até essas populações. Isso permite levan

tar a hipótese de que o acesso a esses CSEs seja, de certa forma, 

seletivo. 

A baixa prevalência de anemia encontrada, tal vez sej a 

devida ao fato dessa população estar frequentando regularmente o 

programa de puericultura, na maior parte das vezes, na mesma 

instituição onde as mães fizeram pré-natal. Possivelmente, a 

continuidade· no atendimento materno-infantil tenha favorecido a 

situação de saúde da criança. 

Os resultados obtidos devem ser analisados sem perder de 

vista o fato de que a concentração de Hb nos primeiros 180 dias de 

vida, apresenta grande variação. Ela é elevada nos primeiros 15 a 

20 dias, atingindo 16-17g/dl, diminuindo, a partir daí, gradativa

mente, até valores próximos a 11-12g/dl, ao redor dos 6 meses de 

vida9 • Esse aspecto dificulta o diagnóstico de anemia na criança 

com menos de 180 dias, considerando-se, principalmente, a inexis

tência de valores críticos de Hb, específicos para cada idade. Em 

vista disso, adotaram-se como referência os valores médios de Hb 

encontrados por Brault-Dubuc2 em estudo longitudinal de população 

sadia. A curva de concentrações médias de Hb encontrada na popula

ção amostraI é apresentada no gráfico 1. 



GRÁFICO 1 - MÉDIAS DAS CONCENTRAÇÕES DE HEMOGLOBINA 
EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO 
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Comparando-se a curva das crianças da amostra com a pa

drão, verifica-se um declínio da primeira pouco mais acentuado até 

aproximadamente 60 dias de vida. A partir daí, até por volta de 

180 dias, os valores médios de concentração de Hb, nas crianças da 

amostra, mantiveram-se sempre acima de 12g/dl e sempre acima do 

padrão. Entretanto, enquanto a curva padrão, a partir de 90 dias, 

mostra uma tendência ascendente, a curva da amostra apresentou 

inclinação descendente, levando a supor que, no segundo ano de 

vida, essas crianças venham a apresentar valores médios de Hb, 

provavelmente inferiores aos do padrão. 
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Essas condições também se evidenciaram no grupo das 31 

crianças da amostra nascidas com baixo peso. 

Quando os valores individuais de Hb dessas criancas são 

cotejados com os valores do padrão Brault-Dubuc2 (gráfico 2), 

nota-se que a distribuição é semelhante à verificada para a 

população em geral (gráfico 1), diferindo por apresentar, nos dois 

primeiros meses de vida, valores abaixo do padrão, como esperado. 

GRÁFICO 2 - CONCENTRAÇÕES DE HEMOGLOBINA EM CRIANÇAS 
MENORES DE UM ANO COM BAIXO PESO AO NASCER 
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Em relação à adequação do peso atual, as crianças da 

amostra foram comparadas, quanto ao índice peso/idade, com o 
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padrão NCHS20. Os resultados são apresentados no gráfico 3, mos

trando que a distribuição encontrada está muito próxima do padrão, 

com uma concentração um pouco menor à direi ta. Essa adequação, 

embora tenha sido utilizado um único parâmetro, permite inferir, 

de certa forma, que as crianças estudadas tinham estado nutricio

nal semelhante ao da população padrão. 

GRÁFICO 3 - COMPARAÇÃO DAS CRIANÇAS ESTUDADAS 
COM O PADRÃO NCHS. íNDICE PESO/IDADE 
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4.4.ANEMIA E DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

O gráfico 4 mostra as curvas de duração do aleitamento 

materno exclusivo para crianças anêmicas e não anêmicas. 

1.00 

0.75 

0.50 

Probabilidade 

0.25 

0.00 

o 

GRÁFICO 4 - DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO. --', 

TODA A POPULAçÃO. I 
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As curvas são iniciadas com a totalidade das crianças em 

alei tamento materno exclusivo dos dois grupos. A proporção de 

crianças vai diminuindo à medida que ocorre o evento fi introdução 

de alimentos ",e prossegue até que a última criança em observação 

introduza o primeiro alimento. As crianças que, no momento da 

observação, ainda estavam em aleitamento materno exclusivo, cons-
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tituem os dados censurados, pois não se sabe o que aconteceu com 

elas depois da observação. 

A duração mediana do aleitamento materno exclusivo para 

anêmicos e não anêmicos foi de 60 dias. As diferenças verificadas 

entre as curvas não são estatisticamente significantes (X2 = 0,36; 

P = 0,55). 

Considerando-se a importância do aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e que o possível efeito de 

proteção do mesmo, provavelmente, reflita-se a partir dessa idade, 

avaliou-se, entre as crianças com mais de 180 dias, o papel dessa 

prática alimentar na ocorrência da anemia, que é mais prevalente 

nessa faixa etária (gráfico 5). 

As diferenças verificadas entre os grupos de anêmicos e 

de não anêmicos, com idades acima de 6 meses, não são 

estatisticamente significantes (X2 = 0,35; P 0,55). Nota-se que 

as curvas obtidas são mui to semelhantes às encontradas para a 

população total (gráfico 4) e que o tempo mediano de duração do 

aleitamento materno exclusivo foi, também, de 60 dias, para os 

dois grupos. 

A mediana encontrada pode ser considerada baixa, eviden

ciando o desmame precoce, mas é próxima à verificada no município 

de São Paulo, em 1984-85 - 62,85 dias 30 - • 
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GRÁFICO 5 - DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO. 
MAIORES DE 180 DIAS. 
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o gráfico 6 mostra a duração do aleitamento materno 

total, para os dois grupos. A duração mediana foi de 120 dias para 

anemlCOS e não anemlCOS. As diferenças verificadas entre as curvas 

não são estatisticamente significantes (X2 = 0,00; p 0,99). 

A mediana de duração do aleitamento total verificada no 

presente estudo é maior que a observada em duas outras pesquisas: 

em 1973-74, em estudo epidemiológico, no município de São Paulo, a 

mediana foi de apenas 28 dias49 ; em estudo longitudinal de crian

ças nascidas em três maternidades que atendem população de baixa 

renda, no município de São Paulo, em 1981, foi verificada a dura

ção mediana de 2 meses e 7 dias 48 . 
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GRÁFICO 6 - DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO TOTAL 
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Em pesquisa mais recente (1989), os pesquisadores obser

varam, em famílias residentes em área atendida pelo CSE2, a medi

ana de duração do aleitamento total de 84 dias23 • Em 1990, em 

serviços de atenção primária à saúde, no município de Pelotas, no 

Rio Grande do Sul, verificou-se a mesma mediana deste estudo - 4 

meses 34 - • 

Sendo a alimentação no primeiro ano de vida predominan

temente láctea, e tendo sido verificado que a idade média de 

introdução de outros leites foi 1, 7 meses, pressupõe-se que o 

desmame se inicie com essa introdução e que o leite, talvez mais 

que outros alimentos, esteja associado ao aparecimento da anemia 

nessa fase da vida. Assim, foram elaboradas as curvas de duração 

do aleitamento materno, segundo a ocorrência da anemia, conside-
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rando-se apenas a introdução de leites e não de outros alimentos, 

que poderiam ou não estar sendo consumidos pelas crianças. 

As curvas obtidas são apresentadas nos gráficos 7 (todas 

as crianças) e 8 (crianças maiores de 180 dias). 
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GRÁFICO 7 - DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO CONSIDERANDO 
INTRODUÇÃO DE LEITES. TODA A POPULAÇÃO. 
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GRÁFICO 8 - DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO CONSIDERANDO 
INTRODUÇÃO DE LEITES. MAIORES DE 180 DIAS. 
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Verifica-se, em ambos, mas de forma mais acentuada no 

gráfico 8, que as curvas se separam a partir de 3 a 4 meses de 

vida, com maior declínio da referente às crianças anêmicas. Esses 

resultados sugerem que, até 3 meses de idade, quando as curvas 

praticamente se sobrepõem, a anemia, além de pouco prevalente, não 

estava associada ao aleitamento materno. Entre o terceiro e o 

quarto meses de vida, quando a criança passa a depender mais do 

aporte alimentar de ferro para suprir suas necessidades, verifica-

se a associação com o 

significante (gráfico 7 

1,64 - p=O,20). 

aleitamento, embora não estatisticamente 

: X2 = 1,64 - p=O,20 ; gráfico 8 : X2 = 
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A mediana de duração do aleitamento, tanto para crian

ças de todas as idades como para as maiores de 6 meses, anêmicas 

ou não, manteve-se em 60 dias. Entretanto, os valores para o 

terceiro quartil foram diferentes. Para crianças de todas as 

idades, os terceiros quartis foram 90 dias para anêmicas e 135 

dias para não anêmicas, enquanto entre as maiores de 180 dias, os 

valores foram 92 dias para anêmicas e 180 dias para não anêmicas. 

Tendo em vista que as diferenças entre os dois grupos, 

conforme observado, surgiram entre o terceiro e o quarto meses de 

vida, verificaram-se, entre as crianças com mais de 180 dias, a 

situação do aleitamento na idade de 4 meses e sua relação com a 

anemia. Os resultados são apresentados na tabela 26. 

TABELA 26 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS MAIORES DE 180 DIAS, SEGUNDO 
SITUAÇÃO DE ALEITAMENTO AOS 4 MESES E ANEMIA 

ALEITAMENTO 

LEITE MATERNO OUTROS LEITES TOTAL 

ANEMIA N % N % N % 

SIM 3 8,6 25 26,9 28 21,9 

NÃO 32 91.4 68 73.1 100 78.1 

TOTAL* 35 100 93 100 128 100 

X2 crítico (1 gl) = 3,84 X2 =4,99 p=O,025 

* não incluídas 6 crianças por falta de informação. 

Entre as crianças cujo único tipo de leite ingerido era 

o materno, encontraram-se 8,6% de anêmicas; entre aquelas que 

tomavam outros leites, essa proporção chegou a 26, 9~, sendo a 

diferença entre os dois grupos estatisticamente significante. 
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Os resultados encontrados permitem supor que a proteção 

dada pelo leite materno se mantém, mesmo quando alimentos não 

lácteos estão presentes na dieta da criança. 

4.5.ANEMIA E INTRODUÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE LEITE 

Tendo em vista que 47,2% das crianças receberam leite 

formulado no início do aleitamento misto ou artificial (tabela 

11), verificou-se se a associação com a anemia se altera conforme 

o tipo de leite utilizado. A tabela 27 mostra os resultados encon

trados. 

TABELA 27 - DISTRIBUiÇÃO DAS CRIANÇAS, SEGUNDO TIPO DE LEITE NA 
INTRODUÇÃO DE MAMADEIRA E ANEMIA 

TIPO DE LEITE 

ANEMIA FLUIDO INTEGRAL FORMULADO TOTAL 

N % N % N % N % 

ANÊMICO 7 20,0 17 19,8 17 15,7 41 17,9 

NÃO. ANÊMICO 28 80,0 69 80,2 91 84,3 188 82,1 

TOTAL 35 100 86 100 108 100 229 100 

X2 critico (2 gl) = 5,99 X2 =0,65 P 0,7219 

Entre as crianças que receberam leites formulados, a 

proporção de anêmicas é próxima à encontrada para os outros gru

pos. A diferença não é estatisticamente significante. 

Tem sido verificado que a utilização de fórmulas enri

quecidas com ferro previne a anemia em crianças que não estão em 

aleitamento materno, ou quando introduzidas no início do des-
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mame5 ,7,18,58. Possivelmente, o alto custo desses leites não permi

tiu o seu uso por período suficiente para manter os estoques 

marciais. 

4.6.ANEMIA E INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO LÁCTEOS 

Os gráficos de 9 a 13 mostram, para crianças anêmicas e 

não anêmicas, as curvas das idades de introdução dos alimentos não 

lácteos, importantes na determinação da anemia (frutas, carnes, 

feijào hortaliças de folha), e também da gema de ovo. 

Em relação a frutas, não se fez distinção de tipos 

(laranja, maçã, banana, etc.) e formas de ingestão (sucos, papas, 

cremes, etc.). 

Verifica-se, no gráfico 9, que as curvas de sua introdu

ção na alimentação, para anêmicos ou não, praticamente se super

põem, evidenciando a semelhança entre os dois grupos (X2 = 0,11 P 

= 0,74). A idade mediana de introdução de frutas foi de 120 dias 

para ambos. 
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GRÁFICO 9 - IDADE DE INTRODUÇÃO DE FRUTAS 
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Quanto à introdução de carnes, as curvas para os dois 

grupos (gráfico 10) são também muito semelhantes, mostrando que a 

época de introdução desse alimento não está associada com anemia 

(x2 = 0,03 P = 0,87). A idade mediana de introdução foi de 150 

dias para os dois grupos. 
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A introdução de feij ão na alimentação é apresentada no 

gráfico 11. As curvas dos dois grupos apresentam diferenças que 

não são estatisticamente significantes (X2 = 1,40 P = 0,24). 

Verifica-se que as crianças anêmicas fizeram introdução 

mais tardia de feijão na alimentação, com idade mediana de 300 

dias, enquanto a mediana para os não anêmicos foi de 240 dias. 
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Em relação a hortaliças, foram consideradas apenas as de 

folhas devido ao seu maior conteúdo de ferro. Quanto à época de 

introdução na alimentação (gráfico 12), verifica-se que as curvas 

estão próximas, com idade mediana de introdução de 180 dias para 

os dois grupos (X2 = 0,12 P = 0,73). 

Chama atenção o fato de aproximadamente 25% das crianças 

não anêmicas completarem 1 ano de vida sem terem recebido 

hortaliças em sua alimentação. 
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GRÁFICO 12 -IDADE DE INTRODUÇÃO DE HORTALIÇA 
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A gema de ovo foi estudada por ter sido tradicionalmente 

considerada como alimento fonte de ferro. Atualmente, sabe-se que 

o ovo, além de conter ferro de baixa biodisponibilidade, é inibi

dor de sua absorção, fato verificado graças a técnicas utilizadas 

para avaliação da absorção desse mineral19 ,61. 

Em relação à introdução desse alimento (gráfico 13), 

nota-se que, a partir da idade de 180 dias, as duas curvas se 

distanciam sendo que, entre as crianças não anêmicas, o declínio 

da curva é mais rápido, mostrando introdução mais preccce de gema 

na alimentação. Essa diferença não é estatisticamente significante 

(X2 = 0,92 P = 0,34). 
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Na análise dos dados relativos à introdução dos diversos 

alimentos e de sua relação com a anemia, destacamos alguns pontos: 

as frutas e as carnes foram os alimentos introduzidos mais preco

cemente. Como foi verificado, a época de introdução de frutas na 

alimentação parece não ter relação com a anemia. É provável que 

isso tenha ocorrido pelo fato das frutas terem sido, geralmente, 

oferecidas às crianças isoladas da refeição de sal. Atualmente, a 

recomendação é para que elas façam parte da refeição como sobre

mesa, melhorando, pela presença de vitamina C, a biodisponibilida

de do ferro não heme. 

Com relação à carne, a preparação geralmente utilizada 

para a sua introdução na alimentação do lactente é a papa ou sopa, 

I 
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que deve ser preparada com legumes, verduras e um cereal, além da 

própria carne. Era de se esperar que as idades medianas de intro

dução de carne e hortaliças de folhas fossem próximas, o que, no 

entanto, não ocorreu. Provavelmente, isso seja devido ao fato da 

baixa utilização desse tipo de hortaliças. Legumes como cenoura, 

abóbora e chuchu - todos pobres em ferro - devem ter sido mais 

utilizados na preparação da sopa, conforme foi verificado, também, 

em outros estudos, que constataram a utilização, principalmente, 

de legumes, tubérculos e cereais63 ,69. 

Outro fato a ser destacado é relacionado à introdução do 

feijão, que ocorreu mais tardiamente entre as crianças anêmicas, 

que foram privadas por mais tempo que as demais de um alimento 

importante no aporte de ferro, a partir do sexto mês de vida 64 • 

Vale destacar que a importância do feijão, como fonte de ferro, 

deve-se ao fato de ser um alimento consumido quase todos os dias, 

constituindo, com o arroz, a base da alimentação da maior parte de 

nossa população. 

Considerando-se as idades medianas de introdução dos 

alimentos, nota-se que as crianças que estavam em aleitamento 

misto ou artificial introduziram leites aos 2 meses de idade, 

(gráfico 7), bem antes da introdução de carnes 5 meses 

(gráfico 10) e/ou feijão - 8 a 10 meses - (gráfico 11), tendo 

permanecido, por um período razoavelmente longo, sem uma fonte de 

ferro na dieta, apesar do leite formulado que, conforme já discu

tido, deve ter sido utilizado por período de tempo mui to curto. 
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4.7.ANEMIA E FREQüÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS FONTES DE FERRO 

E/OU POTENCIADORES DE SUA ABSORçAO 

A carne, o feijão e as hortaliças de folha foram consi

derados alimentos fontes de ferroi a fruta, pelo conteúdo de 

vi tamina C, e a carne foram considerados alimentos potenciadores 

da absorção de ferro não heme. 

As tabelas 28 a 31 mostram como se distribuem as crian

ças anêmicas e não anêmicas em relação à freqüência semanal de 

consumo desses alimentos. 

TABELA 28 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS, SEGUNDO FREQÜÊNCIA SEMANAL 
DE CONSUMO DE FRUTA NO ÚLTIMO MÊS E ANEMIA 

FREQÜÊNCIA DE CONSUMO 

DIÁRIA NÃO DIÁRIA 

ANEMIA N % N % 

SIM 28 20,3 12 23,5 

NÃO 110 79,7 39 76.5 

TOTAL* 138 100 51 100 

X2 crítico (1 gl) = 3,84 x2 =0,08 p=0,7809 

*não incluída 1 criança por falta de infonnação. 

TOTAL 

N 

40 

149 

189 

% 

21,2 

78,8 

100 



TABELA 29 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS SEGUNDO FREQÜÊNCIA SEMANAL 
DE CONSUMO DE CARNE NO ÚLTIMO MÊS E ANEMIA 

FREQÜÊNCIA DE CONSUMO 

ANEMIA DIÁRIA NÃO DIÁRIA TOTAL 

N % N % N % 

SIM 20 21,3 9 20,0 29 20.9 

NÃO 74 78.7 36 80.0 110 79.1 

TOTAL* 94 100 45 100 139 100 

X2 crítico (1 gl) = 3,84 X2 = 0,13 p= 0,7189 

*não incluídas 3 crianças por falta de infonnação. 

TABELA 30 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS SEGUNDO FREQÜÊNCIA SEMANAL 
DE CONSUMO DE FEIJÃO NO ÚLTIMO MÊS E ANEMIA 

FREQÜÊNCIA DE CONSUMO 

ANEMIA DIÁRIA NÃO DIÁRIA TOTAL 

N % N % N % 

SIM 10 21,7 3 10,7 13 17,6 

NÃO 36 78.3 25 89.3 61 82.4 

TOTAL* 46 100 28 100 74 100 

X2 crítico (1 gl) = 3,84 x2 = 1,05 p= 0,3057 

*nào incluídas 2 crianças por falta de infonnação. 
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TABELA 31 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CRIANÇAS SEGUNDO FREQÜÊNCIA SEMANAL 
DE CONSUMO DE HORTALIÇAS DE FOLHAS NO ÚLTIMO MÊS E ANEMIA 

FREQÜÊNCIA DE CONSUMO 

ANEMIA DIÁRIA NÃO DIÁRIA TOTAL 

N % N % N % 

SIM 18 26,S 6 16,2 24 22,9 

NÃO 50 73,5 31 83,8 81 77.1 

TOTAL* 68 100 37 100 103 100 

X2 critico (1 gl) = 3,84 X2= 1,98 P =0,1595 

* não incluídas 7 crianças por falta de informação. 
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Analisando-se a freqüência de consumo dos alimentos se

lecionados, verifica-se que mais da metade da população os consome 

diariamente, mostrando que, uma vez introduzidos na alimentação, 

seu consumo passa a ser freqüente. 

Em relação à anemia, nota-se que a proporção de crianças 

anêmicas, entre as que consomem diariamente os referidos alimentos 

e as que não o fazem diariamente, é mui to semelhante. Esse fato 

indica que não há associação entre a freqüência de consumo dos 

alimentos estudados e a anemia. Isso permite supor que, em média, 

a quantidade ingerida durante o mês talvez seja a mesma nos dois 

grupos, independentemente da freqüência. 
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DA MÃE E RENDA FAMILIAR. 
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ESCOLARIDADE DO PAI E 

As características sócio-econômicas da família têm-se 

mostrado como um fator relevante para estudo das condições nutri

cionais e de saúde das criançasll , 24,31,51,60,68. 

Dois indicadores foram utilizados para avaliar o papel 

do nível sócio-econômico na determinação da anemia: escolaridade 

do pai e da mãe e renda familiar. Os resultados obtidos são apre

sentados nos gráficos 14, 15 e 16. 

O gráfico 14 mostra que pai sem escolaridade foi o 

grupo que apresentou a maior proporção de crianças anêmicas. A 

menor prevalência de anemia foi encontrada nas crianças filhas de 

pais com escolaridade baixa (curso primário incompleto). As 

diferenças encontradas não são estatisticamente significantes. 
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A tendência à diminuição da anemia com o aumento da 

escolaridade materna pode ser observada no gráfico 15. Foge a essa 

tendência o grupo de crianças filhas de mães com escolaridade 

média alta (curso ginasial completo e colegial incompleto), entre 

as quais a prevalência de anemia é maior que nas duas categorias 

anteriores. As diferenças verificadas não são estatisticamente 

significantes. 
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Quanto à renda familiar, o gráfico 16 mostra que as 

famílias com oito ou mais salários mínimos são as que têm menor 

proporção de crianças anêmicas; o grupo de famílias com renda 

intermediária (4 a 7 salários mínimos) tem maior proporção de 

crianças anêmicas que o de renda mais baixa (O a 3 salários míni

mos) . As diferenças verificadas não são estatisticamente 

significantes. 
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Não existe concordância entre os resultados obtidos em 

diferentes estudos que analisam as relações entre anemia e indica

dores sociais. 

Assim, no município de São Paulo, em 1984-85, foi veri

ficada a associação entre anemia em crianças até 60 meses de 

idade, e nível sócio-econômico, obtido a partir da escolaridade do 

chefe da família31 • Em outro estudo, também no município de São 

Paulo, foi encontrada associação entre anemia e renda familiar 

somente em crianças maiores de 2 anos 50 . Em pesquisa realizada com 

populações de dois serviços de saúde, em Recife, verificaram-se 
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prevalência de anemia nas categorias de maior renda; em outro, a 

prevalência foi elevada e semelhante em todas as faixas de renda. 

Freitas, em centro de saúde escola de Ribeirão Preto, não encon

trou associação entre anemia e classe social 16 . 

Provavelmente, a não associação estatística verificada 

no presente estudo possa ser justificada por ser a prática alimen

tar, especialmente no primeiro ano de vida, muito mais dependente 

de fatores culturais e da possibilidade de acesso à orientação 

alimentar adequada que propriamente do seu custo, ou seja, da 

disponibilidade de recursos econômicos. O grande valor atribuído 

ao leite, nessa fase da vida, muitas vezes em detrimento do consu

mo de outros alimentos, é um exemplo dessa afirmação. A dieta do 

lactente geralmente é monótona e com baixa densidade de ferro, 

independentemente das condições de vida da família47 , 64, 69. É pro

vável, ainda, que os resultados tenham sido influenciados pelo 

pequeno número de crianças anêmicas, o que confere grande variabi

lidade à distribuição. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusões: 

1. A proporção de crianças entre 3 e 6 meses de idade, 

em aleitamento materno exclusivo, foi 14,8%, valor que caracteriza 

o desmame precoce. 

2. As crianças em aleitamento artificial iniciaram o 

desmame com: leite formulado 47,2%; leite em pó integral 

37,5%; leite fluído - 15,3%. 

3. Entre as crianças que recebiam alimentos não lác

teos, verificaram-se as seguintes idades médias de sua introdução: 

frutas - 3,4 meses; carnes - 4,6 meses; feijão - 5,8 meses; gema -

5,2 meses; hortaliças de folha - 4,7 meses. 

4. Mais de 60% das crianças que já haviam introduzido 

alimentos não lácteos os receberam, com exceção da gema, diaria

mente no último mês. Afora feijão e hortaliças, essa prática foi 

confirmada pelo cardápio do dia anterior ao da entrevista. 

5. A prevalência de anemia foi 8,7% para crianças com 

até 180 dias e 22,4% para aquelas com mais de 180 dias. Sem consi

derar a idade, a prevalência foi 14,5%, não havendo diferenças 

significantes entre as crianças dos quatro CSEs. 

6. A distribuição dos valores de concentrações médias 

de hemoglobina mostra uma tendência à diminuição, que, se mantida, 

aumentará a prevalência da anemia no segundo ano de vida. 

7. As concentrações de hemoglobina das crianças com 

baixo peso ao nascer diferiram daquelas da população total apenas 

nos dois primeiros meses de vida. 
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8. As crianças anêmicas e não anêmicas não diferiram 

quanto à duração do aleitamento materno exclusivo e do aleitamento 

total. A duração mediana do exclusivo foi 60 dias para os dois 

grupos e do total foi 120 dias para ambos. 

9. Verificou-se, entre as crianças com mais de 6 meses, 

que a introdução de outros leites antes de 4 meses é fator deter

minante da anemia. Encontraram-se 26,9% de anêmicas entre esse 

grupo, contrastando com 8,6% entre as crianças em aleitamento 

materno. 

10. A introdução de outros leites ocorreu igualmente até 

os três meses entre crianças anêmicas e não anêmicas. A partir 

dessa idade, a introdução foi mais precoce entre as crianças 

anêmicas. 

11. O tipo de leite oferecido à criança (fluído, em pó 

integral, formulado), à época de sua introdução na dieta, não se 

mostrou associado ao aparecimento da anemia. 

12. A época de introdução de alimentos não lácteos 

(frutas, carne, feijão, gema de ovo, hortaliças de folha) não di

feriu entre crianças anêmicas e não anêmicas. 

13. A freqüência de consumo de alimentos fontes de ferro 

e de potenciadores da absorção do ferro não heme (carnes, feijão, 

frutas e hortaliças de folhas) foi semelhante entre crianças 

anêmicas e não anêmicas. 

cadores 

14. A prevalência da anemia não se associou com os indi

sócio-econômicos: escolaridade e renda familiar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dois aspectos observados no presente estudo merecem 

destaque: a prevalência da anemia (14,5%), que pode ser conside

rada baixa, quando comparada com resultados encontrados em outras 

pesquisas, e a semelhança da prática alimentar das crianças anêmi

cas e não anêmicas. 

A baixa prevalência pode ser explicada, em parte, por 

algumas características da clientela dos serviços de saúde estuda

dos. As condições sociais e econômicas da população atendida pelos 

CSEs, provavelmente melhores que as encontradas nas populações que 

constituem a demanda de outros serviços, bem como a axcelência do 

atendimento prestado pelos CSEs, devem ter influído nesse resul

tado. 

Outro aspecto a ser mencionado é a valorização da pueri

cultura por parte das mães cujas crianças são atendidas nesses 

Centros de Saúde. Ela está bastante voltada para os primeiros 6 

meses de vida, influenciada, possivelmente, entre outros fatores, 

pelo calendário de vacinação. Diminui no segundo semestre de vida, 

sendo praticamente inexistente a partir de então. Esse comporta

mento, até certo ponto, condicionou a distribuição da amostra, 

formada na sua maior parte por crianças com menos de 6 meses. Para 

esse grupo de idade, a anemia se associa, principalmente, à prema

turidade, devido ao baixo peso de nascimento, ou às intercorrên

cias no período perinatal como hemorragias materno-fetais. 

Na população estudada, a proporção de crianças com baixo 

peso ao nascer foi 9,8%, não sendo verificada associação com a 

anemia. Todas as crianças haviam tido condições normais de nasci

mento, ficando afastada a ocorrência de hemorragias, conforme 

esperado, uma vez que a amostra foi constituída exclusivamente por 

crianças sadias. 
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A ausência de associação entre dieta e anemia pode ser 

explicada por certas características da alimentação da criança no 

primeiro ano de vida. De modo geral, ela é monótona, por ser 

eminentemente láctea e por esse período ser uma fase de introdução 

de alimentos. As quantidades ingeridas desses alimentos são peque

nas devido à limitada capacidade gástrica do lactente e, também, 

pela influência da aceitação dos mesmos. Além disso, a variedade 

oferecida é geralmente muito restrita. 

o leite materno, no início da vida, é fundamental para 

fornecimento de ferro. A partir de 6 meses, as refeições de sal -

almoço e jantar - são aquelas em que os alimentos mais importantes 

na veiculação do ferro estão presentes (feijão e carne). O jantar 

(segunda refeição de sal) é introduzido na dieta ao redor de 9 

meses e, portanto, pouco reflete na situação nutricional da crian

ça até 1 ano. Na população estudada, verificou-se que o desmame é 

precoce e que, das 192 crianças que recebiam outros alimentos além 

do leite, 72,4% recebiam carne e apenas 39% comiam feijão. 

Se, por um lado, não foi possivel distinguir anêmicos e 

não anêmicos pela alimentação, por outro, verificou-se que, entre 

as crianças menores de 6 meses, a proporção de anêmicos foi 8,7%, 

enquanto que, entre maiores de 6 meses a proporção foi de 22,4%. 

Esse fato, aliado à tendência declinante da curva de concentrações 

médias de Hb, observada no gráfico 1, permite supor que a preva

lência da anemia, no segundo ano de vida, será maior do que a 

encontrada no grupo de estudo. 

Certamente a não associação observada entre prática 

alimentar e anemia não deve levar à conclusão de que a alimentação 

é fator de menor importância na etiologia dessa deficiência. 

A história natural das deficiências nutricionais tem seu 

início na qualidade da dieta. Os sinais e/ou sintomas da doença 

ocorrem após um período mais ou menos longo de inadequação no 

consumo alimentar. 
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o aparecimento da anemia não foge a esse modelo. Até 

aproximadamente 6 meses de vida a hemoglobina fetal oferece o 

ferro. em quantidade suficiente. Nessa fase da vida é muito pequena 

a demanda por ferro exógeno. Porém, no segundo semestre de vida, o 

ferro da alimentação vai se tornando indispensável para suprir a 

necessidade do nutriente. A prática alimentar, nesse período, caso 

não atenda a essa necessidade levará a um risco crescente de 

anemia que poderá se manifestar, com todos os sinais e/ou sinto

mas, na fase de vida seguinte. 

Em vista do exposto, reitera-se que a alimentação ade

quada no início da vida é fator fundamental na prevenção da anemia 

na infância. 
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8. ANEXO 

------------------------------------------------------------------
NOME: ------------------------------------------------------------
No. DO REGISTRO: __________________ _ 

DATA DA ENTREVISTA: ___ 1 ___ 1 __ _ DATA DE NASCIMENTO: ___ 1 ___ 1 __ _ 

CóDIGOS 

1) No. DO QUESTIONÁRIO ..................... ......... , __ , __ , __ , 

2) CENTRO DE SAúDE ? ....................... ............... I __ I 

3) IDADE?................................ ......... , __ , __ , __ , 
dias 

CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA 

4) QUE IDADE TEM O PAI E A MÃE DA CRIANCA ? 

- pai , __ , __ , 
- mãe , __ , __ , 
- NÃO SABE = 99 

5) QUAL A ESCOLARIDADE DO PAI E DA MÃE? pai mãe 

- nenhuma .............................. . 

- primário incompleto .................. . 

- primário completo ..................... I ...... ' __ '1' I __ I~I 

- ginásio incompleto 

- ginásio completo 

- colegial incompleto 

- colegial completo .................... . 

- universitário incompleto ............. . 

- universitário completo ............... . 

- não sabe ............................. . 

' __ 'i' I __ '!!.ol 

' __ '~' I __ '~I 

' __ 'Q" ' __ '2.1 

, __ 11. I , __ III 

, __ I ~ I I __ li!. I 

1 __ lljJl ' __ 'tOI 

I __ I ~ I 1 __ 12.1 



- pai: '--'--' 
- mãe: '--'--' 

- NÃO SABE = 99 

7) QUAL A RENDA TOTAL DA FAMÍLIA? 

________________________ - NÃO SABE = 99 ' __ ' __ ', , __ , 

8) QUAL A DURACÃO DA GESTACÃO ? (meses) . .. . ... . . . .. . . .. , __ " , __ , 

9) QUAL O PESO AO NASCER ? (gramas) ..... . . . .. .. .. , __ , __ , __ , __ , 

10) QUAL O TIPO DE PARTO? 

OBS : 

- NÃO SABE = 9999 

- normal ... 

- fórceps 

- cesárea 

- não sabe . 

1 __ , !..I 

' __ '~' 
I __ I~I 

,--,~, 

11> QUAL O PESO ATUAL DA CRIANCA ? (gramas). . ... , __ , __ , __ , __ , __ , 

12) QUAL A ALTURA ATUAL DA CRIANCA ? (cm) ... .. . . . . . . . . . . , __ , __ , 

13) A CRIANCA ESTA 
ATUALMENTE ? 

MAMANDO NO PEITO 

(De acordo com a resposta. veja o No da 
questão a passar. para dar continuidade 
ao preenchimento. ou. se for o caso 
da primeira alternativa. encerrar a 
entrevista) : 

ENCERRE (---- - sim: só peito ......... .... . . 
P/ No . 16 (-- - sim: peito + mamadeira ... . .. . 
P/ No. 16 (-- - sim: peito + mamadeira + 

outros alimentos .. ... . . 
P/ No. 35 (-- - sim: peito + outros alimentos 
PROSSIGA {--- - não: só mamadeira ... .. . .. . . . 
PROSSIGA (--- - não: mamadeira + outros 

alimentos ........... .. . 

' __ '1' , __ '!!.' 
'--'~' 
' __ '2.' 

--------------------------------------------- --------------------



14)-A-SRA~-ALGUHA-VEZ-AMAMENTÕU-A-CRIANCA-?--I--------------------
- sim .... ,............. ' __ '!..' 

PASSE PARA A , 
QUESTÃO No. 16 (------------------ - não .... , ............ , I __ '~' 
---------------------------------------------,--------------------15) QUANTOS DIAS TINHA A CRIANCA QUANDO I _____ _ 

MAMOU NO PEITO PELA úLTIMA VEZ? ................. 1 __ 1 __ ' __ 1 

- NÃO SABE OU NÃO LEMBRA = 999 

16) QUANTOS DIAS TINHA A CRIANCA QUANDO _____ _ 
RECEBEU MAMADEIRA PELA PRIMEIRA VEZ? ............ 1 __ ' __ 1 __ ' 

- NÃO SABE OU NÃO LEMBRA = 999 

17) QUE LEITE A CRIANCA RECEBEU QUANDO 
TOMOU MAMADEIRA PELA PRIMEIRA VEZ ? 

- fluído ............................... . 

- em pó integral - QUAL ? _____________ _ 

- em pó formulado - QUAL? ____________ _ 

- outro - QUAL ? ______________________ _ 

- não sabe ou não lembra ............... . 

18) QUE LEITE A CRIANCA ESTA 
ATUALMENTE ? 

RECEBENDO 

- fluído ............................... . 

- em pó integral - QUAL? _____________ _ 

- em pó formulado - QUAL? ____________ _ 

outro - QUAL ? 

- fluído + em pó 

- não sabe ou não lembra ............... . 

I==I~' 
,==,~, 

,==,!, 
I __ I~' 

' __ I~' 

I==III 
,==,~, 

,==,!, 

'==I~I 
'==I~I 
I __ '~' 

19) QUANTAS VEZES A CRIANCA MAMA POR DIA? .............. , __ , __ , 

20) COMO A SRA. PREPARA O LEITE? 

- todas as mamadeiras do dia .... 

- uma mamadeira de cada vez 

- outra maneira de preparar 

I==,I, 

'==I~' 
,==,~, 



SE A CRIANCA RECEBE LEITE FLUiDO 

21) DILUI COM ÁGUA? 

1 
1 , 
I 
1 

- sim .......... I . . . . . . . . . . . .. 1 __ I L I 
1 

- não .......... 1 ............. 1 121 _____________________________________________ 1 ___________________ _ 

22) QUANTO DE LEITE E QUANTO DE ÁGUA ? I 
I 

+ 
-leite1/2 .... I ............. I __ ILI 

I 
LEITE ÁGUA - leite 1/3 .... I ............. I __ 'U 

1 
- integral ..... 1 ............. I __ I~' 

---------------------------------------------,--------------------23) COLOCA ACúCAR OU OUTRO ADONCANTE? (No I 
caso de colacar outro ado~ante que não o , 
a~úcar, especifique qual) I 

- sim 
- QUAL ? _______________ _ 

- não 

24) SE SIM, QUE QUANTIDADE COSTUMA COLOCAR? 
(gramas) ............................... . 

25) ENGROSSA O LEITE? 
- sim 

- não 

26) SE SIM, QUAL O ESPESSANTE ? 

- maizena 

- farinha de arroz ..................... . 

- fubá ................................. . 

- aveia ................................ . 

- farinha de trigo 

- outros - QUAIS? 

- não sabe ou não lembra ............... . 

. . . . . . . .. I __ I __ , __ I 

I __ I~I 

I __ I~I 

.............. I __ I!.I 

I __ I~I 

I __ I~I 

I __ I~I 

I __ I~I 

I __ I~I 

I __ I~I 

27) QUE QUANTIDADE COSTUMA COLOCAR? (gramas) ......... ' __ 1 __ ' __ ' 



SE A CRIANCA RECEBE LEITE EM pÓ 
INTEGRAL OU FORMULADO; 

28) QUE QUANTIDADE DE LEITE E DE 
COSTUMA COLOCAR ? 

ÁGUA 

- gramas ................ 1 ......... , __ , __ , __ , I __ __ __ __ 

- ml de água ............ I ...... , __ , __ , __ , __ , 

---------------------------------------______ ' ______ --------------
29) COLOCA ACúCAR OU OUTRO ADONCANTE? (No 1 

caso de colocar outro ado~ante que não o 1 
a~úcar, especifique qual) 1 

I 
- sim - QUAL? ________________ I ............. I __ I~I 

1 
- não .......................... 1 ............. I __ I~I 

---------------------------------------______ ' ______ --------------30) QUE QUANTIDADE COSTUMA COLOCAR ? _____ _ 
(gramas) ................................ ......... , __ , __ , __ , 

31) ENGROSSA O LEITE? 
- sim 

- não 

32) SE SIM, QUAL O ESPESSANTE ? 

- maizena 

- farinha de arroz ..................... . 

- fubá ................................. . 

- aveia ................................ . 

- farinha de trigo 

- outros - QUAIS ? 

- não sabe ou não lembra ............... . 

33) QUE QUANTIDADE COSTUMA COLOCAR ? 

'=='~I 
I __ I~I 

.............. I __ I!.I 

I __ I~I 

I __ I~I 

, __ ':' 
I __ I~I 

I __ I~I 

,::,[, 

(gramas) ................................ ......... 1 __ ' __ , __ , 

34) QUAL A QUANTIDADE DE LEITE POR DIA? .... 
(calcylar) 

SE NÃO FOI INTRODUZIDO OUTRO ALIMENTO 
ALÉM DO LEITE. PASSE PARA A QUESTÃO No 53 f 

E ENCERRE A ENTREVISTA 1 

, __ , __ , __ , __ , ml 

' __ ' __ 1 __ ' g 

---------------------------------------______ ' ______ --------------



QUANTOS DIAS TINHA A CRIANCA QUANDO 
RECEBEU OS SEGUINTES ALIMENTOS? 

- N~O RECEBEU AINDA = 000 
- NÃO SABE OU NÃO LEMBRA = 999 

35) fruta (suco ou papa) ................... . 

36) caldo de carne 

37) carne 

38) caldo de feijão ........................ . 

39) feijão (grão) .......................... . 

40) gema de ovo ............................ . 

'--'--'--' 
' __ 1 __ ' __ ' 

1 __ ' __ 1 __ 1 

1 __ 1 __ 1 __ ' 

1 __ 1 __ 1 __ 1 

' __ 1 __ ' __ ' 

41) hortali~as de folha ..................... , ......... 1 __ 1 __ 1 __ 1 

NO úLTIMO MÊS A SRA. DEU OS ALIMENTOS 
ABAIXO? QUAIS E COM QUE FREQUÊNCIA? 

(yer rela,ão de cÓdigos abaixo) 
42) fruta (suco ou papa) ................... . 

43) ca 1 do de carne ......................... . 

44) carne ••••••••••••••••••••• 0.' •••••••••••• 

45) caldo de feijão ........................ . 

46) feijão (grão) .......................... . 

47) arroz .................................. . 

48) ovo .................................... . 

49) hortali~as de folha .................... . 

50) pão ou bolacha 

51) outros - QUAIS ? . -----------------------
CÓDIGOS; 

- 1 = diariamente 
- 2 = quatro a seis vezes por semana 
- 3 = duas a três vezes por semana 
- 4 = uma vez por semana 
- 5 = menos de uma vez por semana 
- 0 = nunca 
- 9 = não sabe ou não lembra , 

1 __ 1 

1 __ ' 

' __ I 

' __ I 

' __ I 

' __ I 

1 __ 1 

1 __ 1 

1 __ 1 

1 __ ' 

---------------------------------------______ 1 ______ --___________ _ 
52) QUANTAS REFEICõES A CRIANCA FAZ I 

POR DIA? ............................... , ............... 1 __ ' 

---------------------------------------------,--------------------



------------õ-QüE~Ã-cRIÃNcÃ-cõMEü-õNiEM-7-------------------------------

(çoloçar; 1 guando não çomeu e 2 guando 
çomeu para çada alimento em çada refeição) 1 

---------------------------------------------______ 1 ________________ _ 
1 1 1 1 

ALIMENTO DESJ. ILANC. IALM. LANC. IJANT. ILANC. 
1 DURANTE A NOITE 1 
1 (só para leite) 1 

_________ ~ ___________ 1 _____ 1 ___ - _____ 1 _____ 1 ____ _ 1 ______ -----______ 1 

1 1 1 1 
53) leite 1 1 1 1 _____________________ 1 _____ 1 ___ - _____ 1 _____ 1 ________________________ _ 

54) fruta (suço 
ou papa) 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 _____________________ 1 _____ 1 ___ - _____ 1 _____ 1 ________________________ _ 

1 1 
55) çaldo de 1 1 

çarne 1 1 _____________________ 1 ____ - ______________________________________ _ 

1 
56) çarne , 
_____________________ 1 ____ - ______________________________________ _ 

57) çaldo de 
feijão 

, 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 

----------______ 1 ____ - ----- ----,----- ----- -----
58) feijão 

(grão) 

59) arroz 

60) ovo 

61) pão ou 
bolaçha 

. 62) hortali~as 
de folha 

63) outros 

1 , 
1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-

______________ 1 ____ - _________ _ 

1 
1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-

______________ 1 ____ - _________ _ 

1 
1 

_____ 1 _____ 1 ____ '_----
1 1 , 
1 I I 
1 1 , 

-----' _____ 1 ____ 1 ____ -
1 1 1 
1 1 1 
I 1 1 _____ 1 _____ 1 ____ 1 ____ -

1 1 1 
1 I 1 _____ 1 _____ 1 ____ 1 ____ -

1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-
_____ 1 _____ 1 ______ ------------_. 

1 
1 
1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-

-----,----- ------------------_. 1 
1 
1 _____ 1 ____ - __________________ _ 

1 
1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-

_____ 1 ____ - __________________ _ 

64) CONCENTRAC~O DE Hb ................................... 1 __ 1 __ 1,1 __ 

NOME DO ENTREVISTADOR: _______________________________________________ _ 
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