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"A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar,  
não seremos capazes de resolver os problemas causados  

pela forma como nós costumamos a pensar". 
 

Albert Einstein (1879-1955) 

 

 

 



RESUMO 

 

SILVA, JPC. Concepção materna sobre excesso de peso infantil e estado 
nutricional de seus filhos [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de 
Saúde Pública da USP; 2013. 
 
Introdução. A prevalência da obesidade tem apresentado números cada 
vez mais elevados em populações mais jovens, inclusive entre as crianças 
de baixa idade de famílias de condição socioeconômica menos favorecida. 
Os determinantes deste desvio nutricional  que têm sido 
estudados são diversos, abrangendo desde fatores genéticos até fatores 
ambientais. Dentre estes últimos, do ambiente que envolve a criança de 
baixa idade, é possível que a concepção materna acerca do excesso de 
peso na infância seja dos determinantes exógenos que contribuem para 
maior risco de desenvolver sobrepeso ou obesidade  já na 
infância. Objetivo. Analisar as concepções maternas acerca do estado 
nutricional infantil verificando se as mesmas, caso sejam diferentes, podem 
ser fatores que contribuam para presença de sobrepeso ou obesidade em 
seus filhos menores de quatro anos de idade. Métodos. Estudo 
observacional, exploratório, transversal e quanti-qualitativo. 
Participaram mães de crianças em idade pré-escolar, matriculadas em 
creches públicas no ano de 2011. Foram entrevistadas mães de dois grupos: 
dezesseis mães de crianças com sobrepeso ou obesidade e quinze mães de 
crianças classificadas como eutróficos, segundoos pontos de corte 
para o índice de massa corporal recomendados pelo Ministério da Saúde, 
Brasil-2008. Foi utilizada a técninca de Análise de Conteúdo, com o auxílio 
do software Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive para 
analisar dados coletados por intermédio de entrevistas individuais semi-
estruturadas. Resultados. As concepções maternas acerca do excesso de 
peso de crianças e do estado nutricional de seus filhos se apresentam de 
forma diferente entre as mães de crianças pré-escolares obesas quando 
comparadas com as concepções das mães de crianças eutróficas. Sobre o 
estado nutricional infantil, mães de crianças com excesso de peso concebem 
que crianças magras estariam, provavelmente, mal alimentadas. Para 
as mães de crianças eutróficas os relatos salientam a influência familiar e 
genética como os principais determinantes do estado nutricional da criança. 
No entanto, para ambos os grupos de mães, a figura materna é concebida 
como tendo um papel fundamental na formação dos hábitos alimentares dos 
filhos, mas as mães das crianças obesas parecem não se apropriar desta 
concepção quando se trata de considerar os seus filhos. Conclusão. As 
concepções maternas acerca do estado nutricional das crianças são 
heterogêneas, o que inclui a apropriação das mesmas, podendo assim 
contribuir como um dos fatores implicados no desenvolvimento de excesso 
de peso e da obesidade dos seus filhos, já a partir da faixa etária pré-
escolar. 
 



Descritores: Saúde da Criança; Criança Pré-Escolar; Prevenção e Controle; 
Estado Nutricional; Sobrepeso; Obesidade; Concepção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

SILVA, JPC. Maternal conception regarding overweight children and their 
nutritional status. [Doctorate Thesis]. São Paulo: Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo; 2013. 

Introduction: The prevalence of obesity has presented numbers each day 
higher in younger populations, including among young children from families 
with less favorable socioeconomic status.  The determinants of this nutritional 
deviation that have been studied are diverse, ranging from genetics to 
environmental factors. Among the latter, the environmental surroundings of 
the young child, it is possible that the maternal conception, regarding 
overweight children, is the exogenous factor that contributes to increased risk 
of developing overweight or obesity in childhood. Objective: Analyze 
maternal conceptions regarding nutritional status to verify they are the same 
or if different, can they be factors that contribute to the presence of 
overweight or obesity in children under the age of four. Methods: This was 
an observational, exploratory, cross-sectional quantitative-qualitative study. 
Participants were mothers of children of preschool age, enrolled in public 
kindergartens in 2011. Mothers of two groups were interviewed: sixteen (16) 
mothers of overweight or obese children and fifteen (15) mothers of children 
classified as having normal weight, according to the cutoff points for BMI 
recommended by the Ministry of Health, Brazil-2008. Content Analysis was 
the technique utilized with the help of software “Classification Hiérarchique 
Implicative et Cohésitive” to analyze data collected through semi-structured 
interviews. Results:  Maternal conceptions, regarding overweight children 
and nutritional status of their children, present themselves differently among 
mothers of preschool overweight /obese children when compared with the 
conceptions of mothers of normal weight children. With respect to child 
nutrition, mothers of overweight children perceive that thin children are most 
likely malnourished. For mothers of normal weight children, reports stress the 
family influence and genetics as the main determinants of a child’s nutritional 
status. However, for both groups of mothers, the mother figure is perceived 
as having a key role in shaping the eating habits of children, but the mothers 
of overweight or obese children seem to not exercise this role when it comes 
to considering their children. Conclusion: Maternal conceptions about the 
nutritional status of children are heterogeneous, which includes ownership of 
them, and could contribute as one of the factors involved in the development 
of overweight and obesity of their children from pre-school ages on. 

Keywords: Child health. Preschool child; Prevention and control. Nutritional 
status. Overweight. Obesity. Conception 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Sobrepeso e obesidade são definidos como um acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura, que pode resultar em prejuízos para a saúde (WHO, 

2000), entre suas consequências estão descritas o aparecimento de 

hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, a dislipidemia, o diabete 

melito, as afecções ortopédicas, os transtornos psicológicos (FRANSCISCHI 

e col., 2000; WHO, 2000; ABRANTES e col., 2002; LOBSTEIN e col., 2004; 

JAMES, 2004) e, muito possivelmente, trata-se de uma condição que acaba 

contribuindo para o surgimento de alguns tipos de câncer. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade 

geralmente é resultante da interação entre a dieta do indivíduo com a sua 

predisposição genética, sofrendo ainda a influência de outros fatores 

ambientais, como alguns hábitos de vida (WHO, 1990). Isto significa que se 

trata de um processo que envolve fatores genéticos (endógenos) e 

ambientais (exógenos) (WHO, 1990; PARRA-CABRERA e col., 1999).  

É praticamente consenso que ambos os fatores, endógenos e 

exógenos, estejam de fato envolvidos na determinação da obesidade, 

entretanto não é fácil dimensionar com precisão até aonde vai o papel da 

genética e qual é a real contribuição dos fatores ambientais (DAMIANI e col., 

2002), pois, além da genética, pais e filhos, por exemplo, normalmente 

compartilham o mesmo estilo de vida, o que, obviamente, compreende os 
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mesmos hábitos e comportamentos alimentares (NYUGEN e col., 1996; 

CAMPBELL e CRAWFORD, 2001; BOERE-BOONEKAMP e col., 2008). 

O que se observa na literatura científica é que os fatores ambientais 

considerados ou reconhecidos como modificáveis vêm sendo abordados, 

nos últimos anos, com frequência cada vez maior tanto nas pesquisas 

quanto em possíveis propostas de intervenção (NYUGEN e col., 1996; 

SWINBURN e EGGER, 2002; MELLO e col., 2004; FREITAS e col., 2009; 

POCOCK e col., 2010; TEDER e col., 2012; NASCIMENTO e col., 2012b). 

Entretanto, embora se aceite que as causas da obesidade sejam inúmeras e 

que muitas vezes se superpõem, o aumento da ingestão calórica e a 

redução do nível de atividade física em particular (WHO, 1990) vêm sendo, 

cada vez mais, objeto de investigação na área de Saúde Pública e, inclusive, 

no que diz respeito à Nutrição da Criança. 

De uma maneira geral, o que se aceita é que a obesidade seja 

resultante de um balanço calórico positivo, ou seja, de uma ingestão de 

alimentos, cujo valor calórico total ultrapassa a soma dos gastos energéticos 

do metabolismo basal e das atividades físicas realizadas pelo indivíduo, 

sejam estas reduzidas ou não (WHO, 1990). 

Nas últimas três décadas, vem ocorrendo um aumento progressivo da 

prevalência da obesidade em diversos países, desenvolvidos ou não. O 

Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, está passando por 

processo de transição demográfica, epidemiológica e nutricional, que acaba 

por modificar estilos de vida, o que, por sua vez, resulta em mudanças nos 

hábitos alimentares e no tempo gasto com a realização de atividades físicas, 
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fatores estes que contribuem para a mudança do perfil epidemiológico 

nutricional de sua população (POPKIN e col., 2012). 

Nos anos de 1974/75, no Brasil, a desnutrição era considerada uma 

epidemia que chegava, segundo o Estudo Nacional da Despesa Familiar 

(ENDEF), a atingir uma prevalência de 46,1% na população brasileira de 

crianças com menos de cinco anos de idade, quando avaliada pelo indicador 

de adequação do peso para a idade (P/I), conforme preconizado pela 

classificação proposta por GOMEZ (1946). Em decorrência de sua elevada 

frequência relativa, a desnutrição infantil passou a ser considerada, durante 

muitos anos, um grave problema de saúde pública no país. 

Decorridos 30 anos desde esta época, o estudo de BATISTA FILHO e 

RISSIN (2003), que comparou os dados de pesquisas populacionais 

transversais realizadas no Brasil (ENDEF 1974/1975; Pesquisa Nacional de 

Saúde e Nutrição - PNSN 1989; Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde - 

PNDS 1995/1996), mostrou que houve um declínio marcante na prevalência 

da desnutrição energético-proteica em crianças menores de cinco anos. 

MONTEIRO e CONDE (1999) já haviam descrito essa tendência em estudo 

com crianças da mesma faixa etária, na cidade de São Paulo, afirmando que 

a desnutrição havia deixado de ser endêmica passando a ser menos 

frequente, inclusive entre as crianças das famílias que tinham um menor 

poder aquisitivo. 

Ao mesmo tempo em que decresce em ritmo acelerado a prevalência 

da desnutrição energético-proteica entre as crianças e os adultos, observa-

se que progressivamente se eleva a prevalência de sobrepeso e obesidade 
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na população brasileira (ABRANTES e col., 2002; WANG e col., 2002; 

BATISTA FILHO e RISSIN, 2003). 

O excesso de peso na criança certamente é também um importante 

desvio nutricional que vem apresentando prevalências elevadas nos últimos 

anos (SILVA e col., 2003; SILVA e col., 2005; SIMON e col., 2009a; 

NASCIMENTO e col., 2012a), não só em populações de nível 

socioeconômico mais elevado (ARTEAGA e col., 1982), mas, inclusive, entre 

as populações de menor poder aquisitivo (SANTOS e LEÃO, 2008; SHOEPS 

e col., 2011). 

Em relação aos fatores de risco associados ao excesso de peso, 

embora não se possa caracterizar a existência de um consenso, nos últimos 

anos os mais estudados no sentido de explicar a elevação da prevalência do 

excesso de peso na infância são: o peso ao nascer (MARTINS e 

CARVALHO, 2006; BISMARCK-NASR e col., 2007; JESUS e col., 2010), a 

duração do aleitamento materno exclusivo (SIMON e col., 2009b); a 

escolaridade do pais, o nível socioeconômico e outras características da 

família (LEÃO e col., 2003; OLIVEIRA e col., 2003a; MORAES e col., 2004; 

DANIELZIK e col., 2004; SUÑÉ e col., 2007; JESUS e col., 2010; MENEZES 

e col., 2011); além da percepção do peso excessivo na criança e a 

compreensão das possíveis complicações deste desvio nutricional por parte 

dos pais (OLIVEIRA e col., 2003b; TENORIO e COBAYASH, 2011). 

Sabe-se também que fatores maternos ligados à gravidez, que o 

crescimento e desenvolvimento intra-uterino e, provavelmente, outras 

características da criança no seu primeiro ano de vida também podem 
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influenciar no risco do desenvolvimento de excesso de peso (LOBSTEIN e 

FRELUT, 2003; YANG e HUFFMAN, 2013), que por sua vez estaria 

associado ao desenvolvimento de comorbidades importantes precocemente 

na idade adulta (DIETZ, 1998; GODFREY e BARKER, 2001). Atualmente, se 

admite como muito provável que a presença de obesidade em crianças cada 

vez mais jovens está associada a um maior risco de ocorrência de 

obesidade na fase da adolescência (VICTORA e col., 2007) e idade adulta 

(SERDULA e col., 1993; ABRANTES e col., 2002; ERIKSSON e col. 2003; 

MAGAREY e col., 2003). 

Nesse contexto, o problema obesidade infantil tem demonstrado 

perspectivas preocupantes em relação à sua prevalência e prognóstico 

(PARSONS e col., 1999), e vem ganhando destaque e interesse crescentes 

entre os profissionais de saúde e, até mesmo, por parte da sociedade como 

um todo. 

Neste sentido, em função das elevadas prevalências observadas e 

também pela frequência de suas complicações, o excesso de peso na 

criança pode ser caracterizado hoje como sendo um problema de saúde 

pública tanto para os países desenvolvidos quanto para os países em 

desenvolvimento (MS, 2006). 

 Frente a este grave problema de saúde pública e considerando que 

eventuais propostas de intervenção visando a prevenção ou o controle do 

excesso de peso entre as crianças de baixa idade, como é o caso das 

crianças em idade pré-escolar, envolvem, obrigatoriamente, a interação com 

as famílias (SICHIERI e SOUZA, 2008; TYLER e HORNER, 2008; 
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OLDSTAD e McCARGAR, 2009; POCOCK e col., 2010) e, em particular, 

com as mães destas crianças, se torna fundamental procurar conhecer o 

que as mães tem como concepção quanto ao estado nutricional da criança. 

 Uma eventual concepção equivocada ou o não reconhecimento do 

ganho excessivo de peso e/ou da obesidade de sua criança, por parte das 

genitoras, pode ser um fator que resulte em hábitos e comportamentos que 

podem contribuir para o desenvolvimento e/ou a manutenção do excesso de 

peso ou da obesidade em seus filhos (CAMARGO e col., 2013).  

Isto significa que este deve ser um aspecto a ser considerado e, 

portanto, que precise ser trabalhado junto com as mães, para que eventuais 

intervenções, individuais ou coletivas, possam de fato contribuir para reverter 

a tendência da evolução do estado nutricional destas crianças. 

 Considerando esta possibilidade decidiu-se realizar uma pesquisa 

quali-quantitativa buscando conhecer e comparar as concepções sobre o 

excesso de peso e a concepção das mães quanto à esta condição em seus 

filhos, em dois grupos de mães de pré-escolares de 3 anos de idade: um 

grupo com crianças excesso de peso e outro com crianças eutróficas, que 

frequentam regularmente creches e/ou pré-escolas públicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. GERAL 

 

Analisar se as concepções maternas acerca do excesso de peso e do 

estado nutricional de crianças podem ser fatores que contribuam para 

presença de sobrepeso ou obesidade em seus filhos menores de quatro 

anos de idade. 

 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

• Comparar as concepções de dois grupos de mães acerca do excesso 

de peso e do estado nutricional de crianças, segundo o estado nutricional de 

seus filhos menores de 4 anos: mães de crianças eutróficas e mães de 

crianças portadoras de sobrepeso ou obesidade. 

• Analisar se as eventuais diferenças existentes nas concepções e 

percepções dos dois grupos de mães poderiam contribuir para o 

desenvolvimento do sobrepeso ou obesidade na primeira infância. 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo observacional1, exploratório2, transversal e 

quali-quantitativo. 

Em função da natureza do problema estudado (USP, 2006) e 

sabendo-se que para investigação de realidades em que as pesquisas 

quantitativas fornecem informações, às vezes, restritas ou não permitem o 

estabelecimento das inter-relações entre os fenômenos estudados, as 

pesquisas de abordagem qualitativa são consideradas adequadas (VIEIRA, 

2009), pois permitem o aprofundamento de questões dificilmente exploráveis 

exclusivamente pelos métodos quantitativos. 

Os estudos puramente qualitativos têm particular aplicação quando o 

pesquisador busca identificar e analisar dados não-mensuráveis de forma 

objetiva, como sentimentos, percepções, pensamentos, comportamentos 

passados, entendimento de razões, significados e motivações de um 

determinado grupo de indivíduos em relação a um problema específico3. 

                                                            
1 Estudo observacional: levantamento ou investigação feito por meio da observação das 
pessoas e onde nenhuma intervenção, ou pelo menos nenhuma intervenção sob o controle 
do investigador, é implantada no mesmo período (WALDMAN, 1998). 
2 A pesquisa qualitativa não é generalizável, mas exploratória, no sentido de buscar 
conhecimento para uma questão sobre a qual as informações disponíveis são, ainda, 
insuficientes (VIEIRA, 2009). 
3 Amostragem na Pesquisa Qualitativa. Relato de experiência de ensino de Guilherme 
Gonçalves de Carvalho disponível em http://designinterativo.blogspot.com.br/2006/08/ 
amostragem-na-pesquisa-qualitativa.html. Acesso em 02 de fevereiro de 2013. 
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Segundo MINAYO e SANCHES (1993), embora os métodos 

qualitativo e quantitativo sejam de natureza diferenciada, os mesmos não 

competem ou são mutuamente excludentes, mas, ao contrário, se 

complementam na compreensão da realidade social. Desta forma, o estudo 

quantitativo pode suscitar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente, e vice-versa. 

Assim, como os autores ROMO e CASTILHO (2002) e MESA (2007) 

propõem, acredita-se que estudos com aproximações dos métodos quali e 

quantitativo sejam fundamentais na compreensão de fenômenos nos quais 

componentes objetivos e subjetivos se somam, como é o caso da obesidade 

por exemplo, o que contribui positivamente para gerar ferramentas mais 

adequadas de intervenção no campo da saúde.  

Considerando como muito provável que as contribuições do campo da 

antropologia social à nutrição pública possam colaborar para a compreensão 

de aspectos e questões muitas vezes de difícil apreensão pela nutrição 

exclusivamente (LEFÈVRE e SUREMAIN, 2002), o envolvimento recíproco 

de ambos os campos pode se mostrar bastante eficaz. Estas razões fizeram 

com que, frente aos objetivos propostos, se optasse pela utilização dos dois 

métodos: quali e quantitativos, no presente estudo. 
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3.2. LOCAL DO ESTUDO 

 

O Município de Taubaté foi selecionado como local de estudo, tendo 

em vista o fato de que no Departamento de Educação e Cultura da 

Prefeitura Municipal, há mais de uma década, já existia uma cultura quanto à 

importância de se monitorar e registrar, regularmente, o crescimento da 

criança em idade pré-escolar. 

Localizado na região leste do Estado de São Paulo, o município dista 

cerca de 140 quilômetros de São Paulo e possui população estimada em 

283.899 habitantes para 2012, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Ainda, segundo dados deste Instituto, em 

2010 o Município possuía população de 278.686 habitantes e a unidade 

territorial do Município era de aproximadamente 625 km². 

Em relação aos dados de condições de vida, as informações 

disponíveis são do ano de 2000: o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)4 era de 0,837; a renda per capita era de R$ 460,87 (equivalente a US$ 

261,5 na época) e a população economicamente ativa estimada era de 

116.153 habitantes, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEADATA, 2000). 

Dados da Fundação SEADE mostram que, em Taubaté, em relação 

às estatísticas vitais e de saúde, a taxa de natalidade era de 14,19 por mil 

habitantes em 2011; a taxa de mortalidade infantil era de 10,52 por mil 

nascidos vivos; a proporção de nascimentos com baixo peso (menos que 

                                                           
4
 Para fins de comparação, a mesma fonte divulgou que o IDH do município de São Paulo 

era 0,841 em 2000. 
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2,5kg) era de 9,73% e que a proporção de mães que haviam realizado sete 

ou mais consultas de pré-natal chegava a 81,3%, segundo dados de 2010 

(SEADE, 2010). 

Quanto aos indicadores de Educação, a taxa de alfabetização em 

pessoas com 15 anos ou mais de idade era de 95,18% e a média de tempo 

de estudo da população com idade entre 15 a 64 anos era de 8,27 anos, 

segundo dados do ano de 2000, do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (SEADE, 2010). Em relação à Educação Infantil, o município 

possuía 112 pré-escolas, das quais 69 (61,61%) pertenciam à rede 

municipal (IBGE, 2009). Resultados do censo escolar de 2009 mostram que 

haviam sido matriculadas 4275 crianças em pré-escolas municipais, valor 

correspondente a 69,03% das matrículas existentes no município (INEP, 

2009). 

Segundo estudo, publicado recentemente, realizado neste município 

em uma amostra probabilística e randomizada das creches municipais, a 

prevalência de risco de excesso de peso (Índice de Massa Corporal - IMC > 

1 escore-z) entre as crianças pré-escolares foi de 28,86%, enquanto a 

prevalência de magreza (IMC < -2 escore-z) foi apenas de 0,89% em 2009 

(NASCIMENTO e col., 2012a). 
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3.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A população de estudo desta pesquisa foi extraída da amostra da 

pesquisa de pós-doutorado intitulado “Prevenção precoce de sobrepeso e 

obesidade em crianças de pré-escolas municipais de Taubaté, Estado de 

São Paulo”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo - FAPESP (Processo nº 08/53142-9), desenvolvida pela 

pesquisadora Doutora Viviane Gabriela Nascimento e finalizada em agosto 

de 2011. Pesquisa esta que, de agora em diante, será referida como 

“pesquisa matriz”. 

Cabe, neste momento, uma descrição sucinta acerca de tal pesquisa, 

na qual o presente estudo está aninhado. 

A pesquisa matriz teve como objetivos avaliar a prevalência de 

alterações nutricionais, particularmente de risco de excesso de 

peso/obesidade e o impacto de uma intervenção nutricional e de atividade 

física programada, em pré-escolares, visando reduzir o risco de 

desenvolvimento e o agravamento precoce do sobrepeso e da obesidade. A 

intervenção foi desenvolvida em nove creches municipais sorteadas, de 

maneira probabilística entre as 59 existentes, na época, no município de 

Taubaté. Essa amostra por conglomerados foi considerada como 

representativa das creches municipais, que são responsáveis pelo 

atendimento de até 80% das crianças pré-escolares existentes na cidade. 
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No ano de 2011, foram coletados dados antropométricos de 391 crianças 

matriculadas em classes de maternal I, independentemente de constituírem 

o grupo de intervenção ou o de controle.  

É importante ressaltar que as atividades de intervenção eram voltadas 

às crianças matriculadas a partir de classes do maternal I. As crianças, no 

município de Taubaté, em sua maioria, ingressam na creche na classe de 

maternal I, isto é, com uma idade próxima dos 3 anos. Existem crianças 

matriculadas em classes de Berçário, no entanto, acredita-se que a 

influência da escola nos hábitos alimentares e no estilo de vida neste 

primeiro ano seja mínima, ou praticamente inexistente, na questão do 

desenvolvimento do excesso de peso infantil. 

Além da proposta de intervenção buscava-se, na pesquisa matriz, 

analisar fatores que pudessem estar implicados na determinação do estado 

nutricional dessas crianças. Assim, a partir desse desiderato, considerou-se 

importante estudar também as concepções maternas relativas ao estado 

nutricional de seus filhos. 

Dessa forma, a população de estudo da presente pesquisa foi 

constituída por mães de crianças matriculadas nas classes de maternal I, 

com idade entre 3 e 4 anos, das nove creches municipais de Taubaté, 

Estado de São Paulo, já cadastradas na pesquisa matriz.  

Dois grupos de mães foram selecionados a partir do estado nutricional 

de seus filhos, dentre as mães de crianças com sobrepeso ou obesidade e 

as mães de crianças eutróficas. 
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A pesquisa qualitativa, em razão de suas próprias características, é 

desenvolvida com pequeno número de indivíduos em vez de grandes 

amostras com significância estatísticas (USP, 2006). 

Uma das características que mais distinguem a pesquisa qualitativa 

da quantitativa em relação à amostra é a quantidade de sujeitos 

pesquisados. Na qualitativa o número de indivíduos a serem estudados, em 

geral, não precisa ser muito grande, mas sim suficiente para permitir que o 

pesquisador seja capaz de explorar bem o objeto de estudo5. MINAYO 

(2006a), ao discutir sobre a questão do tamanho da amostra, afirma que o 

critério de representatividade da amostra na pesquisa qualitativa não é 

numérico como na pesquisa quantitativa. Acrescenta, ainda, que na 

pesquisa qualitativa, há uma menor preocupação com a generalização, em 

favor da necessidade de um maior aprofundamento e abrangência da 

compreensão. 

A quantidade de pessoas entrevistadas deve, portanto, permitir que 

haja a reincidência de informações (ou saturação dos dados), situação 

ocorrida quando nenhuma informação nova é acrescentada com a 

continuidade da etapa de coleta de dados. A partir deste ponto, a 

continuação da pesquisa torna-se, por conseguinte, pouco produtiva ou até 

mesmo inútil, por provavelmente não agregar novas informações relevantes 

que justifiquem o investimento necessário para a sua realização. 

Considerou-se, para o presente estudo, que o número de indivíduos a 

                                                           
5
 Amostragem na Pesquisa Qualitativa. Relato de experiência de ensino de Guilherme 

Gonçalves de Carvalho disponível em http://designinterativo.blogspot.com.br/2006/08/ 
amostragem-na-pesquisa-qualitativa.html. Acesso em 02 de fevereiro de 2013. 
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serem pesquisados deveria ser suficiente para permitir a reincidência de 

informações. Foi também observado na literatura que um número 

aproximado de dez ou quinze indivíduos, em geral, é capaz de fornecer 

consistência aos dados pesquisados. Ainda assim, a dificuldade inicial foi 

saber qual deveria ser o tamanho da população de estudo. Alguns 

pesquisadores afirmam que a melhor maneira de definir é pesquisando, ou 

seja, o pesquisador deve ser capaz de perceber quando as entrevistas já 

não estão mais acrescentando novas informações relevantes para o seu 

objeto de estudo6 (VIEIRA, 2009). 

Por isso, e da observação de números de outras pesquisas 

qualitativas, foi estabelecido que cada grupo a ser entrevistado seria 

composto inicialmente por 12 indivíduos (mães), número mínimo 

considerado como suficiente para realizar as análises e comparações 

decorrentes do objetivos, considerando que se trata de uma pesquisa de 

base principalmente qualitativa. 

 Admitindo-se a possibilidade de ocorrência de possíveis perdas ou 

recusas em participar, no momento inicial foi elaborada uma lista de, no 

mínimo, 20 crianças que atendiam aos critérios de inclusão (descritos, mais 

adiante, no subitem específico) para cada um dos dois grupos7 formados. A 

partir desta lista, as mães foram sendo contatadas por telefone, pela própria 

                                                           
6
 Amostragem na Pesquisa Qualitativa. Relato de experiência de ensino de Guilherme 

Gonçalves de Carvalho disponível em http://designinterativo.blogspot.com.br/2006/08/ 
amostragem-na-pesquisa-qualitativa.html. Acesso em 02 de fevereiro de 2013. 
7
 Formaram-se dois grupos: 

1) Crianças eutróficas: escore-z do índice de massa corporal atual maior ou igual a menos 
dois e menor que mais um (≥ -2 e ≤ +1). 
2) Crianças com excesso de peso: índice de massa corporal atual acima do escore-z mais 
dois (> +2);  



31 

 

pesquisadora, seguindo uma ordem decorrente da classificação do Índice de 

Massa Corporal (IMC) atual da criança8, tendo como base a classificação 

proposta pelo Ministério da Saúde (MS, 2008) (quadro 1). 

No grupo de crianças com excesso de peso (sobrepeso ou 

obesidade), os contatos telefônicos com as mães - na tentativa de agendar 

as entrevistas - seguiram uma ordem decrescente, baseada no escore-z do 

IMC atual das crianças; e para o grupo de crianças eutróficas, a ordem de 

contato com as mães foi determinada também pelo IMC, porém por ordem 

de proximidade com a mediana (escore-z de IMC=0).  

Durante a realização das entrevistas, ampliou-se o número basal de 

12 para 16 e 15, respectivamente, nos grupos de mães de crianças com 

excesso de peso e de mães com crianças eutróficas, pois se considerou que 

uma parte das entrevistas poderia vir a ser perdida por problemas 

decorrentes da gravação e/ou transcrição das mesmas. Realizado esse 

número de entrevistas, as demais mães constantes na listagem inicialmente 

elaborada não chegaram sequer a serem contatadas. 

Dentre as mães inicialmente procuradas, apenas duas se recusaram 

a participar das entrevistas, sendo, por coincidência, uma de cada grupo. 

Deste modo, a população de estudo final para a análise das 

entrevistas foi de 16 mães de crianças com excesso de peso e 15 do grupo 

de crianças eutróficas, cabendo salientar que como não houve perda nas 

etapas de gravação e transcrição, optou-se por utilizar, na análise, todas as 

                                                           
8
 Utilizou-se o software ANTHRO-2006 para análise do IMC, ou seja, para a classificação do 

estado nutricional das crianças.  
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entrevistas realizadas, considerando que isto poderia agregar uma maior 

coerência aos resultados. 

 

 

Quadro 1 - Valores críticos para classificação do estado nutricional de 
crianças (0 a 5 anos incompletos), segundo o Índice de Massa Corporal, de 
acordo com os pontos de corte recomendados pelo Ministério da Saúde, 
Brasil. 

Valores críticos de IMC 
Classificação do estado nutricional 

Percentil Escore-z 

< 0,1 < -3 Magreza acentuada 

> 0,1 e < 3 ≥ -3 e < -2 Magreza 

> 3 e ≤ 85 ≥ -2 e ≤ +1 Eutrofia 

> 85 e ≤ 97 > +1 e ≤ +2 Risco de sobrepeso 

> 97 e ≤ 99,9 > +2 e ≤ +3 Sobrepeso 

> 99,9 > Escore-z +3 Obesidade 

Fonte: MS, 2008. 

 

 

3.3.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram consideradas como elegíveis para este estudo as mães de 

crianças matriculadas em classes de maternal I, crianças que haviam 

nascido com um peso entre 2500 e 3999 gramas, cuja idade na avaliação 

inicial estivesse entre 3 e 4 anos e que não fossem portadoras de doenças 

ou deformidades que pudessem dificultar a avaliação do seu estado 

nutricional ou interferir na construção da concepção materna, a partir do 

indicador escolhido, ou seja, o Índice de Massa Corporal. 
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Também foi critério de inclusão a presença de informações válidas no 

banco de dados dos registros correspondentes à avaliação antropométrica 

realizada por ocasião da pesquisa matriz. Foram incluídas apenas aquelas 

que após esclarecimento, conforme o disposto pela Resolução nº 196/96 da 

CONEP/CNS/Ministério da Saúde, relativa aos aspectos éticos da realização 

de pesquisas em seres humanos, concordaram em participar da entrevista 

individual. 

 

3.3.2. Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas desta pesquisa crianças classificadas como tendo 

magreza de qualquer grau e aquelas das quais não foi possível obter o 

número de telefone para contato com a mãe. 

 

3.4. DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Pré-teste 

 

Foram realizados dois pré-testes do roteiro elaborado especificamente 

para esta pesquisa: o primeiro com a técnica de grupo focal e o segundo 

com entrevistas individuais com roteiro semi-estruturado. 

Embora, no primeiro momento, a pesquisadora tivesse propensão a 

optar pela técnica de entrevistas individuais, que possivelmente seria a 
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melhor forma de obter os dados que responderiam aos objetivos deste 

estudo, por uma questão de logística e também tentando buscar a 

representação social de cada um dos grupos de mães, foi resolvido também 

testar a realização da técnica de grupo focal. 

A perda relativamente pequena na qualidade das informações que 

poderia ser gerada pela técnica do grupo focal seria de menor importância, 

frente a possibilidade de uma logística de realização mais fácil e rápida, 

abreviando o período de coleta de dados e, assim, ampliando o tempo 

disponível para sua análise. 

Na tentativa inicial de utilizar a técnica de grupo focal, foi escolhida 

propositalmente uma creche na qual, sabidamente, a diretora poderia 

colaborar muito para a obtenção de um número suficiente para formar um 

grupo de mães. A diretora tinha condições e motivação para realizar contato 

diretamente com as mães, explicando o porquê da pesquisa e agendando 

data e horário do encontro. Para este pré-teste foram agendadas sete mães, 

da quais apenas três compareceram na data, horário e local marcados. 

Como a técnica de grupo focal, no caso desta população de estudo, 

se mostrou inviável9, sendo praticamente impossível reunir um número 

adequado de mães (aproximadamente 6 a 15) na mesma data, horário e 

local, depois da realização deste primeiro teste optou-se pela realização de 

entrevistas individuais, utilizando um instrumento padronizado e coerente, 

além de factível, com os objetivos desta pesquisa. 

                                                           
9
 A dificuldade para reunir grupos de mães já havia sido constatada e, inclusive, descrita 

como parte do relatório técnico final da pesquisa matriz. 
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Cabe, nesse momento, enfatizar que o grupo focal se constitui em um 

tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos e homogêneos, cuja 

técnica deve ser aplicada seguindo-se um roteiro que parte do geral a vai até 

o específico, em ambiente neutro, sob a coordenação de um moderador que 

deve ter a capacidade de incentivar a participação de todos do grupo e a 

expressão do ponto de vista do coletivo (MINAYO, 2006b). “O valor principal 

dessa técnica fundamenta-se na capacidade humana de formar opiniões e 

atitudes na interação com outros indivíduos” (p.269) (Krueger apud MINAYO, 

2006b). Nesse sentido, esta técnica contrasta com a aplicação de 

entrevistas, em que cada indivíduo é chamado a emitir opiniões 

individualmente (MINAYO, 2006b). 

Entrevistas com roteiro semi-estruturado buscam conhecer 

concepções10, opiniões, atitudes, idéias e juízos dos entrevistados, e as 

mesmas se constituem num processo razoavelmente demorado, que pode 

ter um custo elevado, dependendo da qualificação necessária para o 

entrevistador, da quantidade de informações a serem investigadas e do 

número de participantes. No entanto, há determinadas informações que 

somente podem ser obtidas por esta técnica. Nas entrevistas, os temas e 

problemas podem ser mais longamente explorados, visto que o entrevistador 

deve permitir que o entrevistado responda livremente a cada pergunta 

(MINAYO, 2006b; VIEIRA, 2009). 

                                                           
10 

Concepção: Processo de formação de conceitos. (Conceito: [...] Um significado, idéia ou 
propriedade geral que pode constituir predicado de um ou mais objetos.) (Fonte: Dicionário 
Técnico de Psicologia - Álvaro Cabral e Eva Nick. Ed. Cultrix. São Paulo.) 
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Diante disso, decidiu-se definitivamente pela realização da técnica de 

entrevista semi-estruturada11. 

Para tanto, foi elaborado o roteiro de entrevista semi-estruturado, cujo 

pré-teste foi realizado com três mães de crianças com idade entre 2 e 4 

anos, desta vez, por questões práticas, no município de São Paulo. A 

finalidade do pré-teste foi a de verificar a facilidade de compreensão das 

perguntas, a coerência das respostas com o que era perguntado e estimar a 

duração aproximada de uma entrevista, tudo isto visando aprimorar o 

instrumento e, ao mesmo tempo, elaborar o planejamento da etapa definitiva 

de coleta de dados. 

Como esperado, o teste do roteiro semi-estruturado mostrou a 

necessidade de se realizarem algumas alterações na estrutura e redação 

das perguntas, de maneira que ficassem mais objetivas, claras e sucintas e, 

ainda, que a pesquisadora obtivesse êxito na etapa de coleta de dados. 

De acordo com MINAYO (2006b), em relação à entrada do 

pesquisador no campo para coleta de dados, para o sucesso desta etapa, 

uma das considerações práticas que o pesquisador deve estar atento é o 

momento que muitos estudiosos denominam de “aquecimento”, uma 

conversa inicial com o intuito de “quebrar o gelo” e criar um clima de 

conversa o mais descontraído possível. 

Como consequência, visando motivar e fazer da entrevista uma 

ocasião mais agradável para a mãe entrevistada, optou-se por acrescentar 

ao roteiro da entrevista (quadro 2) três perguntas iniciais, que pudessem 
                                                           
11

 A entrevista com roteiro semi-estruturado facilita a abordagem e assegura que as 
hipóteses do pesquisador serão cobertas na conversa (MINAYO, 2006b). 
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servir como um momento de “aquecimento” para a realização da entrevista. 

Obviamente, os dados destas três perguntas iniciais não seriam utilizados no 

processo de análise, visto que não se relacionavam diretamente com 

objetivos da pesquisa. 

 

3.4.2. Entrevista com roteiro semi-estruturado 

 

 A relação de perguntas voltadas à investigação de concepções sobre 

ganho excessivo de peso e/ou de obesidade da criança, utilizadas nas 

entrevistas com as mães de ambos os grupos, está apresentada no quadro 

2. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa matriz foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Taubaté (anexo 1), pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da USP (COEP-FSP) (anexo 2) e pelo 

Departamento de Educação e Cultura da cidade de Taubaté (anexo 3). O 

presente estudo também foi aprovado pelo COEP-FSP em 2010, sob o 

protocolo nº 2157 (anexo 4). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 5) foi 

apresentado, antes do início da entrevista, e uma das vias ficou com a 

participante, confirme recomenda a Resolução nº 196/1996. 
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Quadro 2 - Roteiro semi-estruturado com perguntas para utilização na 
entrevista sobre concepções acerca de excesso de peso e de obesidade na 
infância. Taubaté. 2012. 

 

Roteiro semi-estruturado 

 

1) Pensando no seu filho, qual é a primeira coisa que a senhora lembra do 

nascimento do(a) <nome do filho>? 

2) Nos primeiros meses de vida, quem lhe ajudou a cuidar dele? (Dessas 

pessoas quem ajudou mais? E o que essa pessoa fez?) 

3) Vendo <nome do filho> hoje, me fale 3 coisas sobre o que a senhora acha 

dele. (Qualquer coisa.) 

4) Para a senhora, quais são as coisas mais importantes para cuidar do seu 

filho? 

5) Por que a senhora acha que algumas crianças da mesma idade do 

<nome do filho> são mais gordas e outras são mais magras do que ele? 

6) Me fale, por favor, 5 coisas que o <nome do filho> mais come. (Por que a 

senhora acha que são esses os alimentos mais presentes na alimentação 

dele?) 

7) O que a senhora acha da saúde do <nome do filho> hoje? 

8) O que mais a senhora gostaria de me falar além do que conversamos 

sobre o <nome do filho>? 

9) Na sua opinião, o que é ser obeso? (Com criança é/acontece o mesmo?) 

 

 

3.6. COLETA DE DADOS 

 

No primeiro semestre de 2011, a partir do formulário utilizado na 

pesquisa matriz (anexo 6), foram coletados dados para caracterização 
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socioeconômica da família e os dados antropométricos das crianças. No 

início de 2012, foram realizadas as entrevistas com as mães das crianças 

selecionadas a partir da sua classificação nutricional com base no seu Índice 

de Massa Corporal (IMC). 

 

a) Caracterização socioeconômica da família 

 

Conforme descrito acima, utilizou-se o formulário da pesquisa matriz 

para obtenção de dados que pudessem caracterizar preliminarmente a 

condição socioeconômica da família da criança estudada. No anexo 6, 

cumpre salientar que estão assinaladas as questões que forneceram dados 

para caracterização da população no presente estudo.  

Além das informações obtidas por esse formulário, realizou-se mais 

um contato telefônico com as mães para obter dados que pudessem 

confirmar ou complementar as informações já obtidas. Nesta ocasião, 

aproveitou-se para agradecer a colaboração das mães na realização de todo 

o estudo. As informações para complementação das informações, 

necessárias no caso de algumas mães, estão apresentadas no anexo 7. 

A categorização destes dados está apresentada no quadro 3, logo 

abaixo, a fim de não dificultar a compreensão do leitor sobre características 

da população estudada. 
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Quadro 3 - Descrição das variáveis quantitativas utilizadas para 
caracterização de ambos os grupos de mães entrevistadas. Taubaté, 2012. 

Variável Descrição das categorias 

Código de identificação por grupo 
EUT=Eutróficas; 
EP=Excesso de peso 

Creche 
Número de identificação da creche no sorteio da 
amostra na pesquisa matriz 

Crianças < de 6 anos* 
Números de crianças com menos de seis 6 anos que 
vivem na casa 

Doença crônica 
0=Não possui; 
1=Possui doença 

Escolaridade materna* Anos de estudo 

Idade materna* Idade em anos completos 

IMC*
,
 ** Escore z do IMC da criança 

Sexo da criança 
0=Masculino 
1=Feminino 

Irmãos* Número de irmãos da criança 

Nome da Criança Letras iniciais do nome completo 

Período em que fica na creche 
0=Manhã; 
1=Tarde; 
2=Integral 

Pessoa gorda na casa 
0=Não; 
1=Sim 

Pessoa(s) que contribui para renda 
familiar 

1=Pai; 
2=Mãe; 
4=Outros 

Pessoas que vivem casa* Número de pessoas que vivem na casa da criança 

Renda Familiar 
0=R$<1000; 
1=Entre R$1000 e 2000; 
2=R$>2000 

Se existe, qual é a pessoa gorda 
na casa da criança? 

1=Pai; 
2=Mãe; 
4=Irmãos; 
8=Outros 

Situação marital 
0=Não tem companheiro; 
1=Tem companheiro 

Tempo de Entrevista* Duração em minutos da entrevista 

Tipo de moradia 0=Cedida; 1=Alugada; 2=Própria 

Trabalho mãe 
0=Não trabalha fora; 
1=Trabalha fora 

*: variáveis contínuas. **: Índice de Massa Corporal 
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b) Avaliação antropométrica das crianças 

 

A coleta de dados antropométricos (peso e estatura) do universo de 

crianças participantes da pesquisa matriz foi realizada nas próprias creches, 

em dias previamente programados, após consentimento dos pais e/ou 

responsáveis. As medidas foram realizadas por duas nutricionistas, autoras 

de projetos de pesquisa em andamento naquela época. Nessa etapa, houve 

colaboração de alunos, devidamente treinados, do curso de graduação em 

Medicina na Universidade de Taubaté (UNITAU). 

Conforme a técnica descrita por LOHMAN e col.(1988), as crianças 

foram pesadas sem sapatos, e com o mínimo de roupa possível, em balança 

eletrônica (marca SECA® 803), com capacidade até 150 kg e subdivisões de 

até 0,1 kg. Para medida de estatura, foi utilizado estadiômetro (marca 

WISO®) fixado à parede com subdivisões em centímetros e milímetros, com 

as crianças encostando à parede os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos 

e os ombros, além de a cabeça posicionada, horizontalmente pelo plano de 

Frankfurt. 

 

c) Entrevista semi-estruturada com as mães 

 

Especificamente para o presente estudo, conforme descrito no item 

3.3. População de Estudo, uma vez classificado o estado nutricional de cada 

criança, foram formados os dois seguintes grupos de mães: o de mães de 

crianças com sobrepeso ou obesidade e o de mães com filhos eutróficos. 
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Destaca-se que, antes de iniciar a coleta dos dados qualitativos, a 

pesquisadora foi cautelosa, como deveria ser, quanto às questões 

primordiais para o sucesso da pesquisa, especialmente, nesta etapa de 

coleta de dados. Para a forma de abordagem por meio do contato telefônico 

(o primeiro contato da pesquisadora a cada mãe entrevistada), o 

esclarecimento do objetivo da pesquisa, a apresentação do cartão de 

identificação da pesquisadora (credencial institucional que no caso foi a 

carteira de aluno da USP), a explicação dos motivos da pesquisa em 

linguagem de senso comum, a justificativa da escolha da entrevistada, a 

garantia de anonimato e de sigilo, dentre outras questões éticas, além de a 

construção do roteiro de perguntas para a entrevista, foram etapas que 

receberam especial cuidado na fase de elaboração e planejamento, 

conforme recomendado por MINAYO (2006a). 

No primeiro contato, por meio de telefone, a pesquisadora, após sua 

breve apresentação, seguia um protocolo de agendamento da entrevista 

(anexo 8), no qual perguntava para cada mãe sobre os melhores local e 

horário para se realizar a entrevista. Algumas mães escolheram a própria 

residência e outras preferiram a creche que o filho frequentava. Para 

condução das entrevistas, foi utilizado o roteiro semi-estruturado, constituído 

por nove perguntas (quadro 2), elaborado e aplicado exclusivamente pela 

própria pesquisadora, gravando-se todas as respostas em um mini gravador 

digital de voz, portátil, (modelo RR-US551 - marca Panasonic®), com o 

prévio consentimento da entrevistada. 
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O conteúdo gravado das entrevistas foi transcrito para arquivos do 

software Microsoft Office Word® - 2007 e tratado por meio da Análise de 

Conteúdo, que consiste na análise do material verbal coletado e 

categorizado em função das respostas aos temas abordados. 

 

3.7. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

3.7.1. Análise de Conteúdo12 

 

A Análise de Conteúdo é entendida como uma análise possível dos 

“significados” do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011). É um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, visando obter uma descrição do 

conteúdo das mensagens, por procedimentos objetivos e sistemáticos, que 

permitam a inferência de conhecimentos (OLIVEIRA, 2008; BARDIN, 2011). 

A técnica de análise de conteúdo envolve algumas etapas distintas: a 

de pré-análise; a de exploração do material (codificação); e a de tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011).  

 

Essas etapas podem ser organizadas da seguinte maneira:  

 

                                                           
12

 BARDIN (1977) conceituou a Análise de Conteúdo como “um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) quem permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens”. 
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1) Pré-análise:  

(a) Leitura flutuante – fase em que se estabelece contato com o material 

transcrito, no intuito de conhecer com profundidade o texto e, assim, permitir 

que o pesquisador tenha as primeiras impressões e orientações sobre o 

conteúdo coletado. 

(b) Escolha dos documentos – partindo do objetivo determinado, o 

pesquisador deve buscar documentos que forneçam informações sobre o 

problema estudado.  

 

2) Exploração do Material: aplicação sistemática das decisões e objetivos 

formulados (OLIVEIRA, 2008). Nesta fase, os dados brutos são 

categorizados em unidades de contexto, unidades de registro, unidades de 

significação e, por fim, em variáveis, as quais permitem descrição de 

características referentes ao conteúdo pesquisado. 

Unidades de contexto são segmentos do texto transcrito que permitem 

compreender os recortes das unidades de registro e a confecção das 

unidades de significação (OLIVEIRA, 2008). 

Unidades de registro são palavras ou frases, segmentos do texto, que 

indicam o sentido do trecho destacado. 

Unidades de significação (também conhecidas como unidades de sentido) 

são as idéias, extraídas pelo pesquisador, que propõem as significações 

entendidas a serem exploradas. 
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3) Tratamento e Interpretação dos Resultados: os dados referentes às 

unidades de significação são tratados por meio de operações lógico 

matemáticas, utilizando um software que, além disso, permite a elaboração 

de figuras (árvores) e quadros de resultados que destacam as informações 

obtidas pela análise. A partir destas figuras e quadros, o pesquisador pode, 

então, discutir as inferências e elaborar as interpretações em função dos 

objetivos definidos previamente (BARDIN, 2011). 

Para estas análises de similaridade e de implicação, foi utilizado o 

software Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive (CHIC®) 

desenvolvido na Universidade de Rennes, na França, por Régis Gras e 

colaboradores em 1985. 

A partir dos resultados gerados pelo software, organiza-se a análise 

temático-categorial da qual resulta uma síntese que apresenta a distribuição 

das variáveis respectivamente associadas às temáticas objeto da análise. 

Este software analisa, por intermédio de agrupamento e intersecção 

dos dados, a partir de cálculos matemáticos, as relações entre as variáveis 

quanto à similaridade e à implicação de uma variável sobre as demais, e 

extrai do conjunto de dados (cruzando sujeitos e variáveis) regras de 

associação entre as variáveis de análise pesquisadas (COUTURIER e col., 

2004). Deste modo fornece um índice que representa a qualidade de 

associação e evidencia, inclusive graficamente, uma estruturação das 

variáveis obtida a partir das associações identificadas (DE TONI, 2005). 
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3.7.2. Análises 

 

Para realizar as análises previstas pelo software optou-se por 

selecionar as variáveis que, na análise e categorização por unidades de 

significação inicialmente elaborada pela pesquisadora, apareciam na fala de 

3 ou mais mães em cada grupo, de modo a viabilizar a geração de árvores 

hierárquicas de similaridade e de implicação. 

 

Análise de Similaridade 

 

A Análise de Similaridade é definida a partir do cruzamento do 

conjunto “V” das variáveis inicialmente definidas e caracterizadas com um 

conjunto “E” de sujeitos (ou de objetos) (COUTURIER e col., 2004). 

No software CHIC®, ao realizar a análise de similaridade, as variáveis 

(unidades de significação) são apresentadas em forma de árvores 

hierárquicas de acordo com os índices de similaridade existentes entre as 

variáveis. No presente estudo optou-se por descrever nos resultados as 

relações que apresentavam índices de similaridade igual ou maior que 0,50, 

para um máximo possível de 1,00.  

Este tipo de análise permite ao pesquisador estudar e, em seguida, 

interpretar, em termos de tipologia e de semelhança (e não-semelhança) 

decrescente, relações de variáveis, constituídas significativamente a certos 

níveis da árvore e se opondo a outros, nestes mesmos níveis (DE TONI, 

2005). 
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Análise de Implicação 

 

A Análise das Implicações estatísticas estabelece uma relação do 

tipo “quando se observa sobre um sujeito a variável A, em geral observa-se 

também a variável B”.  

Trata-se de um método estatístico que permite estimar a 

probabilidade de uma implicação do tipo: “Se A então quase B”. Ao contrário 

do método de Análise de Similaridade, que é simétrico, o método implicativo 

é, por essência, não-simétrico e opera em um intervalo de confiança maior 

ou igual a 0,50. 

O software, ao realizar a análise de implicação, gera um gráfico com 

vetores que indicam a força da implicação entre as variáveis. Estes vetores 

especificam o índice de implicação em que uma variável está associada 

(implicada) à outra, de acordo com intervalos cujos limites são definidos a 

priori pelo pesquisador, sendo os vetores de cada intervalo representados no 

gráfico com cores diferentes (vermelho, azul, verde e cinza). 

Este tipo de análise permite que o pesquisador faça proposições ou 

elabore hipóteses sobre uma possível estabilidade das relações entre as 

diferentes variáveis (DE TONI, 2005). 

Para esta etapa de análise, também foram consideradas as variáveis 

com valores estimados de implicação compreendidos apenas no intervalo 

entre ≥ 0,50 e ≤ 1,00 (COUTURIER e GRAS, 1999; COUTURIER e col., 

2004). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

DADOS QUANTITATIVOS 

 

Sempre que se estuda uma população hipotética e não uma amostra 

representativa de um universo, é importante que se descrevam algumas de 

suas características para que os resultados, sua discussão e as conclusões 

possam ser relativizadas à luz dessas características. 

No caso do presente estudo, a caracterização das mães que 

compuseram os grupos está apresentada em detalhes nas tabelas 1 e 2. 

Como síntese, as mães de crianças com sobrepeso ou obesidade 

podem ser descritas como tendo idade variando de 21 a 34 anos; a maior 

parte (13 de 16) referiu ter completado, pelo menos, o Ensino Médio (11 

anos de estudo); 14 das 16 mães relataram viver com companheiro; 11 

trabalhavam fora de casa; a renda familiar de 12 entrevistadas estava na 

faixa de R$1.000 a R$2.000, e metade (oito de 16) morava em casa própria. 

Quando perguntado, por meio do formulário da pesquisa matriz “Na sua 

opinião, tem alguma pessoa “gorda” (acima do peso) que mora na casa da 

criança?”, sete mães responderam que sim, e em três destes casos, era a 

própria entrevistada a pessoa acima do peso (tabela 1). 

Em relação às mães de crianças eutróficas, a idade deste grupo 

variou de 24 a 43 anos; a maior parte (10 de 15) referiu ter completado, pelo 

menos, o Ensino Médio (11 nos de estudo); 11 das 15 mães relataram viver 

com companheiro; 10 trabalhavam fora de casa; a renda familiar de cinco 
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entrevistadas era menor que R$1.000, quatro tinham renda entre R$1.000 e 

R$2.000 e quatro tinham renda acima de R$2.000 por mês. Não foram 

obtidos dados de duas mães sobre renda familiar. Sobre tipo de moradia, 

foram obtidas informações de nove, dentre as 15 mães: cinco delas 

moravam em casa própria e quatro em casa cedida. Quando perguntado 

sobre a existência de alguma pessoa “gorda” (acima do peso) que morasse 

na casa da criança, quatro mães, dentre as 15, responderam que existia e 

que em dois casos a própria entrevistada era esta pessoa acima do peso 

(tabela 2). 
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Tabela 1 – Características socioeconômicas das mães de crianças com sobrepeso ou obesidade, segundo código de identificação no grupo*. 
Taubaté, 2012. 
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2,06 EP05 26 11 11316 I.S.C.M.O 3 4 14 2 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 .. 2 

2,09 EP02 30 16 11189 L.N.S 4 23 5 2 0 1 0 1 1 3 1 3 1 1 1 2 

2,14 EP08 27 10 11009 J.V.G.S 4 1 11 2 0 0 0 1 1 3 1 3 1 1 8 0 

2,15 EP03 29 10 11224 C.F.S 3 58 11 2 0 1 0 1 1 3 1 3 2 0 .. 2 

2,27 EP11 26 10 11078 K.V.P.L.S 3 42 11 2 1 0 0 1 1 3 1 3 1 1 2 ... 

2,31 EP01 21 11 11343 A.C.S.P 4 4 11 2 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 .. 2 

2,38 EP10 22 6 11076 K.L.J 3 42 11 2 0 0 0 1 1 4 1 3 2 0 .. 0 

2,52 EP15 23 12 11237 M.E.R.S 3 58 11 2 0 1 1 1 1 4 2 3 1 0 .. 0 

2,56 EP13 25 10 11046 C.V.V.M 4 1 11 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 .. 2 

2,68 EP12 34 12 11249 L.A.A.C 4 58 11 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 8 2 

3,03 EP07 27 55 11404 J.R.C 3 2 11 1 0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 .. 1 

3,11 EP16 24 11 11294 R.C.R.S 3 2 11 1 0 0 1 1 1 4 1 3 1 0 .. 0 
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3,76 EP09 24 9 11318 J.W.S 4 4 1 2 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 .. ... 

4,49 EP06 32 15 11114 I.F.S 3 42 7 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 1 2 ... 

Notas:  
(I)

EP= Criança com excesso de peso 
(II)

0=Manhã; 1=Tarde; 2=Integral 
(III)

0=Não possui doença; 1=Possui doença 
(IV)

0=Masculino; 1=Feminino 
(V)

0=Não tem companheiro; 1=Tem companheiro 
 
 
 

(VI)
0=Não trabalha fora; 1=Trabalha fora 

(VII)
1=Pai; 2=Mãe; 4=Outros 

(VIII)
0=R$<1000; 1=Entre R$1000 e 2000; 2=R$>2000 reais 

(IX)
0=Não; 1=Sim 

(X)
1=Pai; 2=Mãe; 4=Irmãos; 8=Outros 

(XI)
0=Cedida;1=Alugada; 2=Própria
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Tabela 2 – Características socioeconômicas de mães de crianças eutróficas, segundo código de identificação no grupo*. Taubaté, 2012. 
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-0,05 EUT63 29 18 11216 P.H.S.M 3 23 4 1 0 0 3 1 0 5 2 2 ... 0 .. ... 

-0,04 EUT51 27 21 11107 A.O.J 3 42 6 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 .. ... 

-0,02 EUT56 30 35 11284 J.G.F.O 4 2 11 1 0 0 2 1 1 5 1 1 1 0 .. 2 

0 EUT52 43 10 11177 A.M.A.P 3 23 11 0 0 0 2 1 1 4 1 1 2 0 .. 0 

0 EUT64 32 16 11141 R.S.M 3 41 15 2 0 0 0 1 1 3 1 3 1 0 .. 2 

0 EUT53 40 9 11109 A.M.N.S 3 42 11 1 0 1 2 1 0 5 1 1 2 0 .. ... 

0,01 EUT65 25 8 11139 R.S.A 3 41 11 2 0 0 1 0 1 3 2 2 0 0 .. ... 

0,03 EUT62 35 12 11269 M.E.L.F 4 2 11 2 1 1 1 0 1 3 1 2 2 0 .. 2 

0,03 EUT54 24 16 11386 C.G.S.R 4 14 11 2 0 0 1 0 1 3 2 2 0 0 .. ... 

0,03 EUT60 28 14 11127 L.G.S.P 3 42 11 1 0 0 1 1 1 5 1 7 ... 1 8 ... 

0,05 EUT57 28 18 11207 J.V.B 3 23 11 1 0 0 0 1 1 3 1 3 2 0 .. 0 

0,06 EUT59 39 12 11075 K.S.S 4 42 6 2 0 0 3 1 1 5 1 1 0 0 .. 2 

0,06 EUT61 35 10 11309 M.S 3 32 4 2 1 1 2 0 1 4 1 2 0 1 4 0 

0,07 EUT58 24 8 11096 K.S.S 4 42 11 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 2 2 

Notas: 
(I)

EUT= Criança eutróficas 
(II)

0=Manhã; 1=Tarde; 2=Integral 
(III)

0=Não possui doença; 1=Possui doença 
(IV)

0=Masculino; 1=Feminino 
 (V)

0=Não tem companheiro; 1=Tem companheiro 
(VI)

0=Não trabalha fora; 1=Trabalha fora 
 

(VII)
1=Pai; 2=Mãe; 4=Outros 

(VIII)
0=R$<1000; 1=Entre R$1000 e 2000; 2=R$>2000 reais 

(IX)
0=Não; 1=Sim 

(X)
1=Pai; 2=Mãe; 4=Irmãos; 8=Outros 

(XI)
0=Cedida; 1=Alugada; 2=Própria 
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DADOS QUALITATIVOS 

 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, em horários 

previamente agendados e em local adequado escolhido pela própria mãe.  

Cabe destacar que o anexo 9 apresenta as unidades de contexto, 

unidades de significação e respectivos códigos, algumas vezes chamados 

de variáveis, utilizados para a análise no software CHIC®. 

Nesta seção, são apresentadas as treze unidades de significação 

elaboradas a partir da análise do conteúdo das entrevistas. No quadro 4, a 

seguir, são listadas as unidades de significação, a descrição de cada uma, e 

seus respectivos códigos utilizados para a análise no software, que serão os 

elementos nos quais será baseada a descrição e a interpretação dos 

resultados obtidos. 

Em seguida, nos quadros 5 e 6 observam-se as frequências com que 

cada uma destas variáveis se apresentou na fala de cada uma das 

participantes. Nestes dois quadros a variável aparece registrada como 1 

(presença), sempre que aparecia na fala da mãe. 

 

 

 

 

 

 

Janaina Silva
Sticky Note
FORAM... o verbo deve estar no passado
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Quadro 4 - Descrição dos códigos das unidades de significação, utilizada na 
análise no software CHIC®. 

Código da 

unidade de 

significação* 

Descrição da unidade de significação 

1. ccamagramal Associação do estar magro com a má alimentação ou fome. 

2. comemuito O comer em excesso ou não ter horários definidos para se alimentar. 

3. comeporcarias Comer guloseimas ou alimentos não saudáveis. 

4. dizfilhosaudv Refere que o filho está saudável. 

5. evocnaorelac Fatores relacionados à obesidade não associados ao seu filho. 

6. influfamilia Influência de fatores ambientais da família (alimentação, estilo de 

vida e sedentarismo). 

7. influgenetica Influência/Tendência genética. 

8. maeeduca Papel materno na educação alimentar. 

9. maequeda Permissividade da mãe em relação às vontades dos filhos. 

10. maerecepfilho Reconhecimento de que o filho está com excesso de peso. 

11. maerecepseu Reconhecimento da mãe de que ela está acima do peso ideal. 

12. terpesoacima Tamanho físico aumentado/Peso acima do normal.  

13. veepcomoprob Excesso de peso associado a prejuízos para a criança em atividades 

de rotina. 

*: No decorrer do texto, código da unidade de significação é, algumas vezes, chamado de 
variável de dados qualitativos. 
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Quadro 5 - Análise temático-categorial das mães de crianças com excesso de peso*. 
   Unidades de significação: Presença (1) ou Ausência (0) 

Códigos das mães de crianças com excesso de peso 

Unidade de Significação 
(variável) 

Código da unidade de significação 
ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 ep7 ep8 ep9 ep10 ep11 ep12 ep13 ep14 ep15 ep16 

Total de 
presenças 

(%) 

Comer guloseimas ou 
alimentos não saudáveis. 

comeporcarias 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 75,00 

O comer em excesso ou 
não ter horários definidos 
para se alimentar. 

comemuito 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 62,50 

Filho está saudável. dizfilhosaudv 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 56,25 

Fatores relacionados à 
obesidade não associados 
ao seu filho. 

evocnaorelac 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 56,25 

Papel materno na 
educação alimentar. 

maeeduca 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 56,25 

Influência de fatores 
ambientais da família 
(alimentação, estilo de vida 
e sedentarismo). 

influfamilia 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 50,00 

Permissividade da mãe em 
relação às vontades dos 
filhos. 

maequeda 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 43,75 

Tamanho físico 
aumentado/Peso acima do 
normal.  

terpesoacima 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 43,75 

Influência/Tendência 
genética. 

influgenetica 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 37,50 

Reconhecimento de que o 
filho está com excesso de 
peso. 

maerecepfilho 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37,50 

Excesso de peso associado 
a prejuízos para a criança 
em atividades de rotina. 

veepcomoprob 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 31,25 

Associação do estar magro 
com a má alimentação ou 
fome. 

ccamagramal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 25,00 

Reconhecimento da mãe 
de que ela está acima do 
peso ideal. 

maerecepseu 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,00 

Excesso de peso = ep
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Quadro 6 - Análise temático-categorial das mães de crianças eutróficas*. 
  Unidades de significação: Presença (1) ou Ausência (0) 

Códigos das mães de crianças eutróficas 

Unidade de Significação 
(variável) 

Código da variável 
eut
51 

eut
52 

eut
53 

eut
54 

eut
55 

eut
56 

eut
57 

eut
58 

eut
59 

eut
60 

eut
61 

eut
62 

eut
63 

eut
64 

eut
65 

Total de 
presenças (%) 

Comer guloseimas ou alimentos 
não saudáveis. 

comeporcarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 86,67 

O comer em excesso ou não ter 
horários definidos para se 
alimentar. 

comemuito 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 73,33 

Influência/Tendência genética. influgenetica 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 66,67 

Tamanho físico 
aumentado/Peso acima do 
normal.  

terpesoacima 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 66,67 

Papel materno na educação 
alimentar. 

maeeduca 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 60,00 

Influência de fatores ambientais 
da família (alimentação, estilo 
de vida e sedentarismo). 

influfamilia 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 46,67 

Eutróficas=eut
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No subitem a seguir, os resultados são apresentados nas figuras 1 e 

3, segundo o índice de similaridade estimado pelo CHIC®, e descritos em 

ordem decrescente. O resultado (classificação do índice de similaridade) 

obtido pelo CHIC® está apresentado no anexo 10. 

Na análise hierárquica de similaridade, embora o ponto de corte 

mínimo aceitável proposto fosse 0,50, no grupo de mães de crianças com 

sobrepeso ou obesidade, foram encontrados dados com significativa 

consistência e objetividade com índices mínimos de similaridade de 61%, 

enquanto no grupo de mães de crianças eutróficas, o índice mínimo de 

similaridade obtido foi de 56%. 

Na análise de implicação do grupo de mães de crianças com 

sobrepeso ou obesidade, foram descritos dados com significativa 

consistência e objetividade dos resultados com índice de confiança igual ou 

maior que 65% (≥ 0,65), e no grupo de mães de crianças eutróficas, o índice 

de implicação estudado foi maior ou igual a 57% (≥0,57). 

 

 

4.1. Grupo de mães com crianças com sobrepeso ou obesidade 

 

a) Análise de Similaridade 

 

 A figura 1 apresenta as relações entre as variáveis e, em seguida, 

cada relação é interpretada baseando-se no conteúdo das entrevistas 

transcritas. 
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No sentido de não dificultar a leitura, para cada ocorrência de 

similaridade, um exemplo de trecho transcrito da entrevista foi inserido, com 

sua correspondente identificação, no sentido de apresentar algumas das 

unidades de contextos estudadas. 

 

Figura 1 - Índices de similaridade do grupo de mães de crianças com 
sobrepeso ou obesidade acerca do excesso de peso infantil e estado 
nutricional de seus filhos. 
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» Similaridade maior ou igual a 0,90 

 

1) Papel materno na educação alimentar (maeeduca) e Excesso de peso 

associado a prejuízos para a criança em atividades de rotina 

(veepcomoprob) 

A concepção de que a obesidade é um problema para o indivíduo 

aparece relacionada ao reconhecimento do importante papel que a mãe tem 

na educação alimentar do filho, com o índice de similaridade mais elevado, 

portanto, importante entre o grupo de mães cujos filhos tinham excesso de 

peso. 

Um exemplo da fala que caracteriza a unidade de significação Papel 

materno na educação alimentar foi “Agora, tem criança, você vai no 

shopping e você vê, que se a mãe não passar no MacDonald’s e não 

comprar uma MacLanche Feliz, ela não deixa fazer nada no shopping. 

Então, é complicado por causa disso. Eu acho que é tudo de ensinamento, 

tudo vem desde o berço. Você tem que ensinar desde o berço, senão não 

adianta” (EUT56) - (maeeduca). 

O trecho “ser obeso, até a própria criança sofre, não é, pela 

dificuldade de andar, de fazer esporte. Você vê que é uma criança mais 

cansada. Tudo está sentada.” (EUT62) explicitou como a mãe entende por 

excesso de peso associado a prejuízos para a criança em atividades de 

rotina (veepcomoprob). 
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» Similaridade maior ou igual a 0,88 

 

2) Reconhecimento de que o filho está com excesso de peso 

(maerecepfilho) e Reconhecimento da mãe de que ela está acima do peso 

ideal (maerecepseu) 

Sobre a situação atual do estado nutricional de seus filhos, ao 

reconhecer o excesso de peso do filho estas mães se referem também como 

estando acima do peso, com um índice de similaridade entre estas variáveis 

muito próximo do mais elevado. 

A seguir estão exemplos de falas que originaram as unidades de 

significação maerecepfilho e para maerecepseu,  respectivamente : “Eu 

vejo que ela tem a tendência de ficar um pouquinho, ela é meio cheinha, 

bem, bem distribuída, mas ela é cheinha” (EP02) - (maerecepfilho); e “Eu 

acho que eu sou obesa” (EUT55) - (maerecepseu). 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,85  

 

3) Permissividade da mãe em relação às vontades dos filhos (maequeda) e  

Fatores relacionados à obesidade não associados ao seu filho 

(evocnaorelac) 

Ao evocar os fatores associados ao sobrepeso ou obesidade infantil, 

inclusive sobre a figura materna, uma grande parte das mães não 

relacionam estes mesmos fatores ao excesso de peso do próprio filho. 
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A permissividade por parte da mãe foi assim interpretada a partir de 

trechos como o seguinte: “Então acho assim, que é muito da mãe liberar, 

não é? Sobrinho meus e filhos de primas às vezes eu vejo pega bala doce: 

“Ai, essa menina não come comida”. Mas dá um pacote de bala doce para 

ver. Detona. Esses dias mesmo eu falei para a minha prima: “ela está se 

entupindo de comer bala e doce que foi da festinha”. Até eu acho que é por 

isso. Que a alimentação é errada” (EUT60) - (maequeda). 

Ao analisar as respostas de mais de uma pergunta do roteiro semi-

estruturado, foi possível observar que mães de crianças com excesso de 

peso, ao mencionar fatores relacionados à presença da obesidade, não os 

associavam ao excesso de peso do seu próprio filho.  

“Ela mais come o que ela mais pede. Se você colocar várias coisas, é 

no que ela vai primeiro. “Ah, mãe. Hoje eu só quero isso. Ah, hoje eu quero 

comer isso”. Então são as coisas que ela mais pede. (...) A criança fala que 

quer e a mãe vai dar. Acho que não é assim. A criança fala: “Ah, mãe. Eu 

quero isso. Ah, mãe. Eu quero aquilo”. E, às vezes até a mãe que acostuma 

a comer bastante e passa para o filho também de comer bastante” (EP01). - 

(evocnaorelac). 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,77 

 

4) [Associação do estar magro com a má alimentação ou fome 

(ccamagramal) - Papel materno na educação alimentar (maeeduca) e 
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Excesso de peso associado a prejuízos para a criança em atividades de 

rotina (veepcomoprob)]13 

A concepção de que crianças magras estariam assim em função da 

má alimentação aparece relacionada ao entendimento de que a obesidade é 

um problema para o indivíduo e ao reconhecimento do importante papel que 

a mãe pode desempenhar na educação alimentar do filho. 

Esta associação do estar magro com a má alimentação ou fome se 

mostrou por meio de trechos como : “(...) porque o meu mais velho não 

come tanto quanto o JWS. A alimentação dele [irmão magro] é muito pouco, 

tem que ficar em cima, direto par ver se come. Porque se deixar, tendo 

joguinho, ficar brincando, não come. Se distrai, passa fome, e não está nem 

aí. Acho que as crianças que são mais gordas não passam fome, sentiu um 

pouquinho de fome, pronto, já tá pedindo “mãe, quero isso, quero aquilo” ” 

(EP09) – (ccamagramal) 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,71 

 

5) Influência/Tendência genética (influgenetica) e Influência de fatores 

ambientais da família - alimentação, estilo de vida e sedentarismo 

(influfamilia) 

No sentido da determinação do estado nutricional a influência familiar, 

por similaridade, aparece muito ligada enquanto componente genético de 

tendência. 
                                                           
13

 Os colchetes são usados sempre que a similaridade ocorre entre mais que duas 
variáveis. 
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Dois exemplos de falas maternas que caracterizam a influência 

genética são: “Puxa um pouco do pai e da mãe. Todo mundo lá em casa é 

bem baixinho e gordinho. E o lado do pai dele é magrinho e baixinho. Então, 

eu acho que tem criança que é mais gordinha por causa de pai e mãe” 

(EUT55); e “Eu acho que tem muita genética” (EUT62) – (influgenetica). 

A unidade de significação sobre influência de fatores ambientais da 

família como um todo (alimentação, estilo de vida e sedentarismo) foi obtida 

a partir de trechos como o seguinte: “Os pais obesos. Querendo ou não, 

acaba alimentando mais os filhos, porque eles se alimentam de uma forma e 

acabam passando isso também” (EUT62) - (influfamilia) 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,62 

 

6) Comer guloseimas ou alimentos não saudáveis (comeporcarias) e 

Tamanho físico aumentado/Peso acima do normal (terpesoacima) 

A obesidade, entendida como ter o peso acima do normal/ideal - 

referência a tamanho físico basicamente – aparece relacionada ao fato de 

comer “porcarias/besteiras” - chocolate, bolacha recheada, fast foods, bala, 

refrigerante. 

As mães, ao serem perguntadas sobre o que levaria uma criança a 

ficar obesa, responderam que a obesidade poderia ser explicada pela fato 

de a criança comer alimentos não saudáveis. Os dois trechos, a seguir, 

contribuíram para essa observação: “Eu acho que é por uma alimentação 

irregular, não é, para ser obeso? Come, assim, as coisas fora de hora” 
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(EUT59).; e “É aquela criança que come demais” (EP01) – 

(comeporcarias). 

Algumas das respostas para a pergunta “Na sua opinião, o que é ser 

obeso?” foram: “Eu acho que obesa é quando se está muito acima do peso, 

não é? Tem barriga, essas coisas” (EUT55); e “Obeso é aquela criança, ou 

aquela pessoa que está bem acima do peso” (EUT54). Isto permitiu a 

criação da unidade de significação (terpesoacima). 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,61 

 

7) [O comer em excesso ou não ter horários definidos para se alimentar 

(comemuito) – Permissividade da mãe em relação às vontades dos filhos 

(maequeda) e Fatores relacionados à obesidade não associados ao seu 

filho (evocnaorelac)]14 

O fato de comer em quantidades excessivas ou sem horários 

definidos e a mãe que permite isso aparecem como fatores relacionados à 

determinação do excesso de peso, no entanto, as mães deste grupo de 

crianças gordas não relacionam estes mesmos fatores ao excesso de peso 

do próprio filho. 

 

b) Análise de Implicação 

A figura 2 apresenta os vetores das implicações que correlacionam as 

unidades de significação (variáveis) segundo o índice de confiança. 
                                                            
14 Os colchetes são usados sempre que a similaridade ocorre entre mais que duas 
variáveis. 
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A variável ‘veepcomoprob’ aparece implicada à ‘maeeduca” (0,84) que 

também recebe a implicação de “ccamagramal” (0,79). As mães que 

consideram o excesso de peso como um problema para a saúde do filho, 

falam que a mãe tem um  papel importante na educação alimentar dentro de 

casa. No entanto, grande parte dessas mães associam crianças magras a 

má alimentação. 

A variável ‘ccamagramal’ está implicada à ‘maequeda’ (0,65) que, por 

sua vez, está implicada à ‘evocnaorelac (0,79). As mães, que associam 

crianças magras como mal alimentadas, dizem que a mãe - referida em 

terceira pessoa – poderia ceder menos às vontades dos filhos 

principalmente em situações envolvendo pedido de alimentos, no sentido de 

prevenir o excesso de peso infantil. 
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Figura 2 - Árvore de análise de implicação do grupo de mães de crianças 
com sobrepeso ou obesidade acerca do excesso de peso infantil e estado 
nutricional de seus filhos. 

 

Legenda:  

Cor do vetor Valor do índice de confiança 

       0,84 

 0,79 

 0,71 

 0,65 
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Este grupo de mães, ao evocar os fatores relacionados à obesidade 

(fatores de risco), não relaciona tais fatores ao excesso de peso do seu filho. 

Isto possivelmente mostra a não apropriação do discurso que ela mesma 

produz. Esta não apropriação sugere que, de fato, o comportamento real em 

relação ao seu filho não condiz, provavelmente, com a sua fala.  

Observa-se, assim, uma divergência entre o que as mães dizem 

saber a respeito de como evitar o ganho excessivo de peso e o que, 

certamente, é feito em relação aos seus filhos, visto que as crianças destas 

mães estão com excesso de peso. 

A variável ‘comemuito’ recebe a implicação de ‘evocnaorelac’ (0,65) e 

de ‘maerecepfilho’ (0,65), que por sua vez recebe a implicação de 

‘maerecepseu’ (0,71). O comer em quantidades excessivas ou sem horários 

definidos aparece como o fator mais associado quando a mãe reconhece o 

excesso de peso do filho e evoca fatores que levam a obesidade. 

Parte das mães que reconhecem o excesso de peso do seu filho 

também reconhecem estar acima do peso ideal. 
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4.2. Grupo de mães com crianças eutróficas 

 

a) Análise de Similaridade 

 

Figura 3 - Índices de similaridade do grupo de mães de crianças eutróficas 
acerca do excesso de peso infantil e estado nutricional de seus filhos. 

 

 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,73 

 

1) Influência/Tendência genética (influgenetica) e Influência de fatores 

ambientais da família - alimentação, estilo de vida e sedentarismo 

(influfamilia) 

Aqui também para as mães a influência genética se confunde com a 

influência familiar, em se tratando da determinação do estado nutricional 
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tanto de crianças quanto de adultos. Cabe ressaltar que este é o índice de 

similaridade mais elevado encontrado neste grupo de mães. 

 

» Similaridade maior ou igual a 0,65 

 

2) Papel materno na educação alimentar (maeeduca) e Tamanho físico 

aumentado/Peso acima do normal (terpesoacima) 

Mães, que reconhecem ter um papel importante na educação 

alimentar dentro de casa ao falar como fazem para evitar o excesso de peso 

infantil e ao detalhar como cuidam da alimentação do filho - fracionamento 

da alimentação do filho -, reconhecem a obesidade como estar acima do 

peso - referência a tamanho físico basicamente.  

 

» Similaridade maior ou igual a 0,56 

 

3) O comer em excesso ou não ter horários definidos para se alimentar 

(comemuito) e Comer guloseimas ou alimentos não saudáveis 

(comeporcarias) 

Mães dizem que comer excessivamente, sem horários definidos e 

comer “porcarias/besteiras” - chocolate, bolacha recheada, fast foods, bala, 

refrigerante – são os principais fatores associados ao excesso de peso 

infantil. 
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b) Análise de Implicação 

 

A figura 4 apresenta os vetores das implicações que correlacionam as 

unidades de significação (variáveis) segundo o índice de confiança, em que 

dois conjuntos são identificados.  

 

 

Figura 4 - Árvore da análise de Implicação da concepção do grupo de mães 
de crianças eutróficas acerca do excesso de peso infantil e estado 
nutricional de seus filhos.  

 
 

Legenda:  

Cor do vetor Valor do índice de confiança 

 0,67 

 0,55 

 

 

No conjunto à esquerda, a variável ‘influfamilia’ está implicada à 

‘influgenetica’ (0,67). Esta associação evidencia que o componente genético 



70 

 

aparece, dentre outros fatores, como o mais associado a influência familiar 

na determinação estado nutricional. 

No conjunto à direita, a variável ‘maeeduca’ está implicada à 

‘terpesoacima’ (0,55). Ao reconhecer a obesidade como peso acima do 

ideal, as mães referem ter papel importante na educação alimentar dentro de 

casa - ao falarem acerca de como fazer para evitar o excesso de peso 

infantil e ao detalharem como cuidar da alimentação do filho. 

No intuito de organizar as temáticas elaboradas a partir do material 

pesquisado, o quadro 7 apresenta os códigos das unidades de significação 

associadas a cada temática, pois a partir das unidades de contexto foram 

sendo criadas, por conseguinte, tais unidades de significação e, a partir daí, 

as temáticas. 
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Quadro 7 - Distribuição das variáveis associadas (categorizadas) às 
temáticas.  

Temáticas Códigos das 

unidades de 

significação* 

associadas 1. Percepção materna sobre o estado nutricional 

infantil 

ccamagramal; 

dizfilhsaudv; 

maerecepfilho; 

maerecepseu; 

veepcomoprob. 

 
2. O papel da mãe na educação alimentar do filho 

como fator de proteção ou de risco para a saúde da 

criança. 

evocnaorelac; 

maeeduca; 

maequeda.  

3. Concepção sobre o que leva uma criança ou adulto 

ao excesso de peso. 

comemuito; 

comeporcarias; 

influfamilia; 

influgenetica; 

terpesoacima. 

*Códigos das unidades de significação são a junção de letras que resumem a unidade de significação. 

 

 

Embora as mães de ambos os grupos tenham a concepção de que a 

figura materna tem papel fundamental na educação alimentar dos filhos, no 

grupo de mães de crianças com excesso de peso, ao relatar a concepção de 

que o excesso de peso é um problema para a criança, as mães também 

dizem que crianças mais magras estariam assim por serem mal alimentadas, 

o que evidencia um conflito de idéias que poderia eventualmente inibir a 

própria mãe de exercer seu papel “protetor” no sentido de evitar o excesso 

de peso do filho. 

Para as mães de crianças eutróficas – detalham mais como cuidam 

da alimentação do filho ao dizer como fracionam e ao citar os alimentos mais 
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importantes para a saúde do filho – a concepção de que a figura materna 

tem papel fundamental na educação alimentar dos filhos aparece implicada 

à obesidade enquanto peso acima do ideal. Isto provavelmente acaba 

contribuindo para fazer com que a mãe exerça esse papel protetor ao 

ensinar a criança a ter uma alimentação saudável e, assim, evitar o excesso 

de peso.  

O aparecimento precoce da obesidade ressalta a importância da 

influência do ambiente familiar sobre o risco de a criança vir a apresentar 

excesso de peso (MONDINI e col., 2007). Analisando os aspectos 

psicológico, socioeconômico e cultural, o pré-escolar é considerado um ser 

muito dependente do ambiente em que vive, que em boa parte do tempo, 

nesta idade é constituído pela família, sendo o seu comportamento, 

frequentemente, um reflexo desse ambiente (OLIVEIRA e col., 2003a). 

O ambiente familiar é, muitas vezes, o fator mais importante em 

relação à determinação dos hábitos alimentares e de atividade física no 

contexto familiar (BIRCH, 2001; SWINBURN e col. 2004). Em relação à 

alimentação, por exemplo, SWINBURN e col. (2004) verificaram correlações 

significativas entre as preferências alimentares de uma criança e as de seus 

familiares, enquanto o aspecto mais limitante correspondeu ao fato de que 

alguns alimentos nunca tinham sido oferecidos à criança, provavelmente 

porque a mãe não gostava desses alimentos. 

Outro estudo, que demonstra a grande influência do estilo de vida dos 

pais nos hábitos e práticas da criança, verificou que crianças cujas mães 

eram ativas mostraram-se duas vezes mais ativos que crianças de mães 
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inativas e quando ambos os pais eram ativos, as crianças eram 5,8 vezes 

mais ativas que os filhos de pais inativos (BRACCO e col., 2002). 

Contrariamente ao que estes estudos sugerem, na concepção das 

mães de ambos os grupos, a influência familiar é considerada mais sob a 

ótica da influência genética quando se aborda a determinação do estado 

nutricional da criança.  

Cabe destacar que no grupo de mães de crianças eutróficas, embora 

a influência genética apareça como mais presente dentres os fatores 

relacionados a influência familiar, outros fatores como o comportamento 

alimentar e estilo de vida também surgem como interferência na 

determinação do estado nutricional da criança, demonstrando que estas 

mães se apropriam do discurso produzido por elas. 

Entretanto as mães de crianças com excesso de peso, apesar de 

capazes de evocarem fatores relacionados à obesidade – como por exemplo 

a idéia da mãe permissiva - não os relacionam ao excesso de peso de seus 

filhos, o que aponta para uma não apropriação do discurso que elas mesmas 

produzem. 

Os estudos de NOVAES e col. (2007) indicaram que crianças obesas 

apresentavam um hábito alimentar semelhante ao das crianças eutróficas 

quanto aos tipos de alimentos, porém havia diferença nas quantidades 

consumidas: a ingestão de macronutrientes e o valor energético total da 

dieta eram significativamente maiores entre crianças com sobrepeso em 

comparação com as demais. 
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Há de se destacar que a ingestão energética em crianças pode não 

se associar, num mesmo momento, ao percentual de gordura corporal, ao 

índice de massa corporal ou à circunferência da cintura (McCAFFREY e col., 

2008). No entanto, de acordo com os achados de JOHNSON e col. (2008), 

uma dieta com alta densidade energética, baixo teor de fibras e elevado teor 

de gorduras, na infância, se associa à presença de uma maior adiposidade 2 

a 4 anos mais tarde. 

Embora, no meio cientifico, a mídia se apresente como um fator 

contribuinte para a obesidade infantil (HINGLE e KUNKEL, 2012; MOTTA-

GALLO e col., 2013), esse tema não aparece nas falas das mães. Algumas 

mães citam refrigerantes dentre os alimentos, que, se consumidos em 

excesso (considerados como “não-saudáveis”) podem levar a quadros de 

obesidade, mas não relacionam esse consumo com as mensagens 

veiculadas na mídia.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

As concepções maternas acerca do excesso de peso e do estado 

nutricional de seus filhos se apresentam de forma heterogênea entre as 

mães de crianças pré-escolares com sobrepeso ou obesidade quando 

comparadas com as concepções de mães de crianças eutróficas. 

Em relação ao estado nutricional infantil, as mães de crianças com 

excesso de peso concebem que as crianças magras poderiam estar mal 

alimentadas. Já as mães de crianças com peso normal relatam influência 

familiar e genética como os principais determinantes do estado nutricional da 

criança. 

Para ambos os grupos de mães, a figura materna é concebida como 

tendo um papel fundamental na formação dos hábitos alimentares dos filhos, 

no entanto as mães das crianças com excesso de peso parecem não se 

apropriarem desta concepção quando se trata de seus filhos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Caso estas diferenças (heterogeneidades) nas concepções sejam 

identificadas e confirmadas por novos estudos, com outras amostras de 

mães de crianças pré-escolares, quer seja por pesquisas qualitativas e/ou 

quantitativas, ganharão maior validade externa. 

Esta possibilidade de maior generalização das conclusões ora 

observadas certamente poderá contribuir para que no futuro se adote uma 

forma mais adequada de interação com estas mães de pré-escolares em 

risco ou portadores de excesso de peso. Uma abordagem mais coerente, 

procurando maneiras de reformular as concepções que as mesmas já 

possuem, induzindo-as a se apropriar do próprio discurso, de fato poderia 

contribuir para que as mesmas se tornem importantes agentes no processo 

de modificação para melhor dos hábitos de alimentação e de vida de suas 

crianças, e quiçá de suas famílias. 

Como dito no início, estas são hipóteses que emanam deste estudo 

quali-quantitativo, já que a confirmação da existência de diferenças entre 

concepções destes dois grupos de mães abre um novo conjunto de 

perguntas que deverão ser respondidas em futuras pesquisas.   
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ANEXO 4 

 

 PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COEP-FSP PARA 

DESENVOLVIMENTO DESTA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Data: ____ / _____/ ______      Escola:____________________________ 
 
Mãe e/ou responsável de ___________________________ (nome da criança) 
 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Percepção 
materna em relação ao peso de nascimento e ao estado nutricional atual 
de seus filhos” que será realizada pela Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de Taubaté 
(Departamento de Medicina), sob a coordenação da nutricionista Janaína Silva. 
Esta pesquisa está vinculada ao estudo da nutricionista Dra. Viviane Simon, 
chamado “Prevenção precoce de sobrepeso e obesidade em crianças de pré-
escolas municipais da cidade de Taubaté, Estado de São Paulo”. 

A pesquisa busca saber o que as mães pensam sobre o peso de 
nascimento e o estado de saúde do seu filho.  

Dentre as pessoas que concordarem participar desse estudo, serão 
sorteadas algumas mães para serem entrevistadas, em horário pré-agendado, 
pela pesquisadora responsável por esse projeto. 

As informações obtidas nessa pesquisa poderão ser divulgadas em 
congressos e publicações, porém sem identificar as escolas e os participantes. 

A sua participação, assim como a do seu filho, não é obrigatória. Caso 
não concorde em participar da pesquisa, não haverá nenhuma mudança na 
relação entre a escola e seu filho. Você pode deixar de participar da pesquisa 
em qualquer período sem nenhuma conseqüência. 

Caso necessite de mais informações sobre a pesquisa, entrar em 
contato com a nutricionista Janaína Silva por meio do telefone (11) 30617703 
ou do Comitê de Ética em Pesquisa da FSPUSP - telefone (11) 30617742; 
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César Cep: 01246-904 São Paulo-
SP. 

 
Se estiver de acordo com sua participação voluntária, por favor, 

assine e preencha os campos abaixo: 
 
Nome completo da mãe: 
__________________________________________________ 
 
Telefones para contato: 
___________________________________________________ 
 
Assinatura: 
_____________________________________________________________ 
 
Assinatura do coordenador da pesquisa: 
______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

FORMULÁRIO DA PESQUISA MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulário de pesquisa: “Prevenção precoce de sobrepeso e obesidade em 

crianças de pré-escolas municipais da cidade de Taubaté, Estado de São Paulo”  

 

Data da entrevista: ____/ ____/ ______  Instituição: _______ Formulário:___________ 

 

Nome da mãe: __________________________________________________ 

Idade da mãe: _________  (anos completos) 

Escolaridade da mãe _______________________ (anos completos). 

Nome da criança:________________________________________________ 

Data de nascimento: _____ / _____/ _______.      

Sexo:  Masculino         Feminino     

Peso ao nascer: __________         Comprimento ao nascer: _________  cm 

Ano de matricula em instituição de ensino (creche)  ___________ 

Período que a criança fica na creche: 

   Manhã                               Tarde                        Integral   

A criança possui alguma doença crônica?  

 Não    Sim   Se sim, qual?    ______________________________ 

A criança possui irmãos gêmeos?  Não     Sim    

A criança tem irmão?     Não     Sim     

Quantos? ___ Qual idade? ________________ 

Estuda?        Na mesma creche                Outra creche 

Situação marital da mãe da criança: 

 não tem companheiro  tem companheiro fixo 

Condição de trabalho da mãe:  não trabalha      trabalha fora ( período 

integral      meio período) 

Quantas pessoas moram na casa onde a criança reside? _______ pessoas  

 

Quantas dessas são crianças menores de 6 anos? _________ crianças  

 

Quem contribui para a renda da família?   pai       mãe       outros 

 

Renda familiar:  R$ __________________ 

 



Na sua opinião, tem alguma pessoa “gorda” (acima do peso) que mora na 

casa da criança?     

Não     Sim   

Se sim, quem? 

 pai da criança   mãe da criança     irmãos   outros _________ 

 

O que você acha do apetite da criança: 

  come bem          come pouco         come muito        come suficiente 

 

Em relação ao peso da criança  você acha que está:  

 adequado    muito abaixo do adequado   abaixo do adequado    acima do 

adequado   muito acima do adequado 

 

 

Em casa, a criança costuma “repetir” as refeições: Não     Sim   

 Se sim, qual? _____________ 

 

 

Na creche, a criança  costuma “repetir” as refeições: Não   Sim   Se sim, 

qual?____________ 

 

 

Qual o lazer da criança nos finais de semana? ___________________ 

 

 

A criança participa regularmente de alguma atividade física com supervisão de 

um professor, fora da creche ?  Não   Sim   Se sim, qual?_______   Quantas 

vezes por semana  1x   2x    3x ou mais 

 

A criança costuma realizar atividade física envolvendo saltos, corridas, 

brincadeiras com bolas, triciclos ou qualquer outra atividade, que na sua 

opinião, ela está gastando energia? 

 



 Não    Sim          

Se sim, qual?___________________      Quantas horas/ dia?   1   2    3 ou 

mais 

Por quanto tempo a criança  assiste televisão (filmes, desenhos....) no dia? 

 

 1 hora       2 horas        3 horas ou mais 

A criança toma  leite em casa?     

  Não         Sim   (  na mamadeira   copo)  

 

Quantas vezes por dia? ______________ 

 

Qual leite é oferecido a criança?   Leite em pó        Leite fluido      Leite em 

pó modificado       Outros          Qual? ______________________ 

 

Nesse leite é colocado:  frutas    espessantes (farinha láctea, mucilon,...)   

achocolatados (nescau, toddy,....) 

 

A criança costuma comer fora do horário de refeições? Não   Sim   Se sim,  

O que? _____________  

Qual hora do dia?  _______________ 

 

Durante a semana, além das refeições realizadas na creche,qual dessas 

refeições a criança faz em casa? 

 Café da manhã / leite     Lanche da manhã    Almoço    Lanche da 

tarde   Jantar 

 Lanche noturno/ leite 

 

Nos finais de semana/feriado, qual dessas refeições a criança faz em casa? 

  Café da manhã / leite     Lanche da manhã     Almoço    Lanche da 

tarde   Jantar 

  Lanche noturno/ leite 

 



A criança costuma comer pizza 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

 Nos finais de semana 

A criança costuma comer lanches prontos 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

    Nos finais de semana 

A criança costuma tomar refrigerantes 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

    Nos finais de semana 

A criança costuma comer salgadinho industrializado 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

    Nos finais de semana 

A criança costuma comer esfiha/ empada 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

    Nos finais de semana 

A criança costuma comer coxinha/ risoles 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

    Nos finais de semana 

A criança costuma comer bolacha recheada 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

    Nos finais de semana 

A criança costuma comer doces industrializados/chocolate 

 Durante a semana  ( 1x / semana     2x /semana   3x/semana ou 

mais) 

     Nos finais de semana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7  

 

RELAÇÃO DAS PERGUNTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA DAS 

CRIANÇAS PARTICIPANTES DESTA PESQUISA. TAUBATÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relação das perguntas para complementação da caracterização 
socioeconômica da família das crianças participantes desta pesquisa. 
Taubaté. 2012-2013 

 
 
1. Há quanto tempo mora em Taubaté?  
 
2. A senhora pode me dizer sua data de nascimento, por favor? 

3. Sobre anos de estudo, até que ano da escola a senhora frequentou? 

3. Atualmente, a senhora é casada ou é a chefe da casa e não tem 

companheiro? 

4. A casa onde a senhora mora é cedida, alugada ou própria? 

5. No momento, a senhora trabalha fora de casa? Sim ou Não. 

6. Sobre a renda familiar, isto é, somando os salários de quem trabalha e 

mora na sua casa, a senhora poderia me dizer em qual das três faixas, o 

total se encaixa? O total é menor que mil reais, ou maior que mil e menor 

que dois mil reais; ou maior que dois mil reais por mês? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8  

 

PROTOCOLO DE AGENDAMENTO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROTOCOLO DE AGENDAMENTO 

 
1. Bom dia/boa tarde/boa noite. Meu nome é Janaina, sou pesquisadora da 
Universidade de São Paulo e gostaria de falar com a Sra_________________, ela 
poderia atender? 
 
Bom dia/tarde/noite, Sra_______________. Meu nome é Janaina, sou pesquisadora 
da Universidade de São Paulo. Estou fazendo uma pesquisa sobre o crescimento e a 
alimentação das crianças de Taubaté, e o seu filho(a) foi selecionado para participar e 
eu preciso fazer uma entrevista com a senhora. 
 
2. A entrevista, dura mais ou menos meia hora, tem 9 perguntas, e pode ser feita na 
escola ou na sua casa. 
 
3. Estou ligando para combinar o horário e o lugar para que a gente possa se 
encontrar e fazer a entrevista. 
 
4. Qual seria o melhor lugar para nos encontrar? 
 sua casa – Posso anotar seu endereço? 
Rua/Av:_______________________________________________________________ 
Número:_______________ Complemento:______________ 
Bairro:____________________ 
Ponto de referência:_____________________________________________________ 
Obs._________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 escola do seu filho  
 outro:______________________________________________________________ 
 
5. Qual seria o melhor dia da semana para fazermos a entrevista?  
  seg            ter           qua           qui           sex           sab           dom 

 
6. E o melhor horário? Manhã, tarde ou noite? 
 manhã   tarde   noite 
 
7. Que horas podemos marcar nosso encontro?  ___h:___min 
 
8. Sra___________, agradeço pela sua colaboração. Se houver algum imprevisto, 
voltarei a lhe telefonar. A senhora gostaria de anotar meu telefone para caso tenha 
alguma dúvida? 
Se sim, o número é (11) 7986 9264. 
 
9. Obrigada e bom dia/boa tarde/boa noite. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

 

UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO (US) E DE CONTEXTO DA 
ANÁLISE DE CONTEÚDO TEMÁTICO-CATEGORIAL DE MÃES 

DE PRÉ-ESCOLARES MATRICULADOS EM CRECHES 
MUNICIPAIS, UTILIZADOS PARA A ANÁLISE NO SOFTWARE 

CHIC®.TAUBATÉ, 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Código da US  Unidade de Significação (Descrição) Unidade de contexto (trechos extraídos da entrevista) 

1 ccamagramal Associam o estar magro a má 
alimentação/não se alimentam 
bem/passar fome 

“(...) porque o meu mais velho não come tanto quanto o JWS [criança de interesse]. A alimentação 
dele [irmão magro] é muito pouco, tem que ficar em cima, direto par ver se come. Porque se 
deixar, tendo joguinho, ficar brincando, não come. Se distrai, passa fome, e não está nem aí. Acho 
que as crianças que são mais gordas não passam fome, sentiu um pouquinho de fome, pronto, já 
tá pedindo “mãe, quero isso, quero aquilo” ” (EP09); 
 
“Mais magra, de repente, não come no horário certo, não almoça no horário certo, não tem a 
refeição da noite, não tem uma alimentação adequada. Pode ser que seja isso” (EUT56); 
  
“Umas crianças são magras porque as mães são meio relaxadas. Descuida da criança e deixa 
passar fome mesmo” (EUT 64). 

2 comemuito Come fora de hora/Come muito “É aquela criança que come demais” (EP01);  
 
“Acredito que é de comer bastante” (EP06);  
 
“As crianças que são mais gordas acho que é porque tem uma alimentação muito... come 
bastante” (EP09);  
 
“É comilança mesmo” (EP11);  
 
“Eu acho que é por uma alimentação irregular, não é, para ser obeso? Come, assim, as coisas 
fora de hora” (EUT59). 

3 comeporcarias Come porcaria/coisas ñ saudáveis 
("salgadinho, chocolate, bala, 
refrigerante") 

“É aquela criança que come (...) muita besteira” (EP01); 
  
“É a alimentação, com certeza (...) Comer bastante bobeira” (EUT51);  
 
“Uma alimentação errada, não é? No caso, comer coisas... lanche na hora da comida” (EUT52);  
 
“Acho que comer muita porcaria, não é? Não comer certo. (...) Porcaria é coxinha, massa, 
salgado, salgadinho. Bala, chocolate direto” (EUT53);  
 
“A alimentação com muita gordura, muito chocolate, muito doce, essas coisas” (EUT54);  
 
“Eu acredito que seja alimentação errada” (EUT56);  
 
“As tranqueiradas que as crianças comem. De comerem muita bolacha recheada, muito 
refrigerante. E acaba deixando de lado a parte nutritiva. Eu acredito que seja isso” (EUT57);  
 
“Má alimentação? Sei lá. (...) Doce, bolacha recheada. (...) Bobeira, não é? Danone. Essas coisas 
que ele come também (risos). Essas coisas. Chocolate” (EUT58). 
 



 Código da 
variável 

Descrição (Unidade de Significação) Unidade de contexto (trechos extraídos da entrevista) 

3 comeporcarias Come porcaria/coisas ñ saudáveis 
("salgadinho, chocolate, bala, 
refrigerante") 

“Principalmente deixa o arroz, o feijão e a verdura de lado e só come coisa que engorda. Gordura, 
muita fritura, muita massa. Eu acho que essas coisas que engordam. Fica comendo muita bolacha 
recheada. Bolacha, pão” (EUT59); 
 
“Comer o que não deve, comer um pacote de bolacha recheada e logo depois come outro” 
(EUT64);  
 
“Porque eu acho que tão exagerando na hora da alimentação, não é? Tem coisa que não é muito 
saudável (...) Negócio de lanche, salgado. E elas ficam com sobrepeso por causa disso” (EUT65). 
 

4 dizfilhosaudv Mãe refere nenhum problema de saúde 
com o filho. 

“A saúde dela, assim, está 100%” (EP01);  
 
“Ela tem uma saúde boa, dificilmente ela pega uma gripe (...) Agora da saúde é perfeita, graças a 
Deus” (EP02);  
 
“Ela tem uma boa saúde. É uma criança que é difícil ficar gripada.(...) Ela é uma criança saudável” 
(EP03);  
 
“Uma criança super saudável, super saudável” (EP05);  
 
“Não tem problema de saúde nenhum” (EP06);  
 
“Ele tem uma saúde boa. Ele é difícil ficar doente” (EP08);   
 
“É difícil ele ficar doente. Ele fica, assim, resfriado porque é normal, muda o tempo e já começa a 
mudar. (...) Então, vai muito bem a saúde dele” (EP09); 
 
“Graças a Deus está bem. Eu fiz exame nele e está ótimo” (EP12);  
 
“Eu acho que ele é saudável, porque nunca fica doente, sabe. Graças a Deus, fortão, troncudão. 
Mas eu acho que ele está um pouquinho acima do peso sim. Eu acho. Mas ele está bem” (EP14). 

5 evocnaorelac A mãe evoca fatores associados a 
obesidade, mas não refere nenhum 
desses ao seu filho. 

“Ela mais come o que ela mais pede. Se você colocar várias coisas, é no que ela vai primeiro. 
“Ah, mãe. Hoje eu só quero isso. Ah, hoje eu quero comer isso”. Então são as coisas que ela mais 
pede. (...) A criança fala que quer e a mãe vai dar. Acho que não é assim. A criança fala: “Ah, 
mãe. Eu quero isso. Ah, mãe. Eu quero aquilo”. E, às vezes até a mãe que acostuma a comer 
bastante e passa para o filho também de comer bastante” (EP01). 

 

 

 

 



 Código da 
variável 

Descrição (Unidade de Significação) Unidade de contexto (trechos extraídos da entrevista) 

6 influfamilia Influência Familiar (pai, mãe, tios,avós) “Ela [filha da amiga] eu acho que é obesa. Porque assim, ela é comprida. Então se você olhar ela 
com uma roupinha e coisa, você não vê. Mas se você ver ele sem roupa, você já vê que  a barriga 
dela é bem gordurinha mesma, e a minha amiga, ela é obesa. Ela pesa cento e pouco, 100 quilos. 
Então, eu acho que aquela filha dela acaba indo para o mesmo caminho. Eu falo para ela, mas ela 
fica meio chateada comigo. [risos] eu acho que é isso, obesa” (EUT60);  
 
“Os pais obesos. Querendo ou não, acaba alimentando mais os filhos, porque eles se alimentam 
de uma forma e acabam passando isso também” (EUT62); 
 
“Acho que tem vários fatores. Em relação à criança, eu acho que os pais. Eu acho que [os pais] 
forçam. Às vezes... Você está dando uma alimentação, colocou uma quantia de comida, essa 
quantia, vai chegar um ponto em que a criança não quer mais. Aí, a mãe, para não sobrar, fala “a 
última colherzinha” “ (EUT63);  
 
“E tem gente que cria até criança assim: na hora do almoço, acaba não fazendo alimentação e 
dando uma besteira para a criança” (EUT 64). 
 

7 influgenetica Genética/Tendência Genética “Eu acho que vai de... não sei... de pai, de mãe. Essas coisas assim, eu acho. Porque tem muita... 
não... tipo tem uma menininha lá perto de casa que é muito gordinha. A mãe dela quando era 
criança foi muito gordinha. Pode ser que seja isso: tipo de geração, de família” (EUT54);  
 
“Puxa um pouco do pai e da mãe. Todo mundo lá em casa é bem baixinho e gordinho. E o lado do 
pai dele é magrinho e baixinho. Então, eu acho que tem criança que é mais gordinha por causa de 
pai e mãe” (EUT55);  
 
“Eu acho que tem muita genética” (EUT62);  
 
“Algumas crianças não é, porque é tendência, não é? Porque a criança já nasce com tendência a 
engordar” (EUT65). 
 

 

 

 

 

 

 



 Código da 
variável 

Descrição (Unidade de Significação) Unidade de contexto (trechos extraídos da entrevista) 

8 maeeduca Educação alimentar “Bom uma vez, não sei se é verdade, a pediatra falou que durante a semana tem de dar coisas 
saudáveis assim. Igual uma vez assim, de vez em quando, dá um danoninho ou uma bolacha. De 
vez em quando, mas não todo o dia também”. Daí é o que eu faço, de vez em quando. Daí uma 
vez por mês, eu compro um lanche para eles comerem, um hambúrguer...Mas não é todo o dia. 
Diário mesmo é: acorda, café da manhã. O negócio dele é o pão puro. Daí ele levanta, toma o 
café da manhã. Daí fica brincando. Depois eu dou almoço para ele. Arroz e feijão com alguma 
mistura. Salada, ele não gosta dessas coisas. Daí ele vem para a escola. Daí chega de tarde. Eu 
dou café para ele. Um café com pão, sem nada. E na janta também, comida, mistura” (EUT51); 
 
“ "Agora, tem criança, você vai no shopping e você vê, que se a mãe não passar no MacDonald’s 
e não comprar uma MacLanche Feliz, ela não deixa fazer nada no Shopping. Então, é complicado 
por causa disso. Eu acho que é tudo de ensinamento, tudo vem desde o berço. Você tem que 
ensinar desde o berço, senão não adianta” (EUT56); 
 
“Às vezes pode ser da alimentação, às vezes pode ser...Ah, é complicado dizer. Por exemplo, o 
JGFO é uma criança que está dentro do peso, mas ele come de tudo. Não é de comer besteira, 
por exemplo:refrigerante, bolacha, Danone, esse tipo de coisa. Essas coisas ele come dentro do 
limite. Final de semana come uma pizza, toma um refrigerante. Durante a semana, é mais 
suquinho, mas coisas normais mesmo. Então, pode ser que tem criança que têm o hábito de 
chocolate, bala, doce. Coisas que eles não têm” (EUT56); 
 
“Assim, se a gente for ensinando eles [as crianças] a comer só bobeirinha acontece [fica obeso]. 
Se a gente ensina a criança a ter uma alimentação saudável, ela vai ser saudável, não é?” 
(EUT59); 
 
“Tem limite para tudo, tem hora para comer, hora para tomar café, hora para jantar. Todos os 
horários são respeitados. Por isso, eu acho que ela não é fora do peso” (EUT62);  
 
“Nessa última [colherzinha], começa a dilatar o estômago da criança. Nessa última, a criança 
começa a forçar, começa a comer mais um pão, mais uma bolacha porque é a última do pacote. 
Para não sobrar. Quando chegou o "não quero", é não quero e acabou. Tem que respeitar isso 
desde bebê. A mamadeira, sobrou aquele tantinho, não tem que ficar dois minutos oferecendo a 
mamadeira para não jogar fora aquele leite, ou para não guardar. Para mim, o que leva à 
obesidade é isso. Você forçar o último pedacinho, o último tudo” (EUT63); 
 
“Eu gostaria de mudar um pouco o hábito alimentar do RSM em relação a ele comer fruta, a 
comer verduras. Queria que ele fosse mais saudável, que ele tomasse mais sucos naturais. Eu 
estou tentando mudar isso, mas está difícil” (EUT64); 

 

 



 Código da 
variável 

Descrição (Unidade de Significação) Unidade de contexto (trechos extraídos da entrevista) 

8 maeeduca Educação alimentar “Ele está tentando se adaptar mais às verduras. Ele não está muito chegado nelas (risos). Estou 
tentando dar a ele. É uma coisa muito difícil dele acostumar. Ele come alface, mas às vezes ele 
não quer não. Tomate às vezes ele não liga muito. Acho que dá mais uma melhorada na parte de 
influenciar ele a comer alimentos mais leves, mais saudáveis assim” (EUT65); 
 
“Porque a criança já nasce com tendência a engordar. Mas os pais têm de ajudar. Porque se a 
criança não come muita verdura, tem de incentivar. Uma refeição menos pesada, não ter uma 
refeição muito pesada, com batata frita, lanche, que é uma coisa que engorda. Criança gosta. 
Tudo que é muito gordura, engorda muito. Então, não é muito bom” (EUT65). 

9 maequeda A mãe é que dá/ Não dá limites - Mães 
são permissivas às vontades dos filhos 
(mae como culpada)=maedeseduca 

“A mãe coloca lá. Não tem um limite. A mãe não dá um limite para a criança parar e deixa a 
criança comer. Daí você vai engordando, engordando e vai gerando os problemas, não é?” 
(EP01);  
 
“Então acho assim, que é muito da mãe liberar, não é? Sobrinho meus e filhos de primas às vezes 
eu vejo pega bala doce: “Ai, essa menina não come comida, mas dá um pacote de bala doce para 
ver. Detona”. Esses dias mesmo eu falei para a minha prima: “ela está se entupindo de comer 
bala e doce que foi da festinha”. Até eu acho que é por isso. Que a alimentação é errada” 
(EUT60);  
 
“Tem mãe que dá muita comida (...) Tem criança que é bem mais gordinho para a idade dele. As 
mães tinham que tomar mais cuidado. (...) Assim, [cuidado] no que elas dão” (EUT63). 

10 maerecepfilho A mãe reconhece o excesso de peso 
do seu filho 

“Ela é bem assim, cheinha” (EP01);  
 
“Eu vejo que ela tem a tendência de ficar um pouquinho, ela é meio cheinha, bem, bem 
distribuída, mas ela é cheinha” (EP02). 

11 maerecepseu A mãe reconhece estar acima do peso  “Obeso? Ah, é uma criança que começa a engordar demais, não é? acima do peso dela, da idade 
dela. Eu acho que nenhuma das 3 filhas minhas são. Só eu, não é, que estou aqui chegando” 
(EUT53);  
 
“Eu acho que eu sou obesa” (EUT55). 

12 terpesoacima Tamanho físico mais elevado/Peso 
acima do ideal 

“Se estive acima do peso ideal” (EUT52);  
 
“É uma criança que começa a engordar demais, não é? acima do peso dela, da idade dela” 
(EUT53);  
 
“Obeso é aquela criança, ou aquela pessoa que está bem acima do peso” (EUT54);  
 
“Eu acho que obesa é quando se está muito acima do peso, não é? Tem barriga, essas coisas” 
(EUT55). 

 



 Código da 
variável 

Descrição (Unidade de Significação) Unidade de contexto (trechos extraídos da entrevista) 

13 veepcomoprob Associa o excesso de peso/obesidade 
como um problema de saúde 

“Ser obeso, até a própria criança sofre, não é, pela dificuldade de andar, de fazer esporte. Você 
vê que é uma criança mais cansada. Tudo está sentada” (EUT62). 
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Índices de Similaridade – Grupo de mães de crianças com excesso de Peso 

 

 

 

 

 



 

 

Índices de Similaridade – Grupo de mães de crianças eutróficas 
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de Botucatu (hoje Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) em (1970). Doutorado em
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nas áreas de Medicina, com ênfase em Pediatria, de Saúde Coletiva com ênfase em Saúde da

Criança, Crescimento e Desenvolvimento, Nutrição na Infância e em Metodologia de Pesquisa,

particularmente em Pediatria Social e em Epidemiologia Clínica. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Endereço

Formação acadêmica/titulação

http:



