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Resultados 

 

Os dados coletados a partir das entrevistas e das avaliações do 

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

quatro momentos. 

Inicialmente, será apresentada uma análise do nível sócio-econômico das 

famílias das crianças, de ambas as creches, que participaram do estudo. Após, será 

apresentada uma descrição dos grupos nutricionais - Controle (C) e Carente 

Nutricional (CN) -, quanto às características da criança, de sua família e do ambiente 

em que vive. 

Num terceiro momento, serão apresentados os resultados obtidos através da 

avaliação do desenvolvimento infantil. Por último, será apresentado uma correlação 

entre alguns antecedentes das crianças avaliadas e seus resultados na avaliação do 

desenvolvimento infantil. 

 

 

Análise do nível sócio-econômico das famílias das Creches A e B 
 

 Para a análise do nível sócio-econômico das famílias das crianças, das creches 

A e B, que participaram do estudo, foram utilizados alguns indicadores sociais 

mínimos, a saber: idade e escolaridade do pai e da mãe; número de filhos e habitantes 

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

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

 Foram utilizadas, nesta análise, 31 entrevistas da creche A (não foi possível 

entrevistar duas famílias - crianças 11 e 31) e 26 da creche B, totalizando 57 

entrevistas.  

 Os dados referentes à idade da mãe, escolaridade do pai e da mãe, número de 

cômodos, número de filhos e habitantes na casa, e renda relatada foram analisados 
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através do Teste T, e os referentes à idade do pai foram analisados através do Teste de 

Mann-Whitney. 

 A análise estatística dos dados das creches A e B apontou diferença 

estatisticamente significante apenas para a variável escolaridade do pai (p = 0,012); no 

entanto, é importante observar que a avaliação desta variável pode ter ficado 

prejudicada pelo n mais reduzido - 27 para a creche A e 21 para creche B, que foi 

causado pela dificuldade das mães das crianças em relatar, com exatidão, o nível de 

escolaridade dos pais. 

 

 

Tabela 1: Indicadores sociais mínimos das famílias entrevistadas nas Creches A e B.  

 

Indicadores Sociais Creche A Creche B 
 n  Média SD n Média SD 
Idade do pai (anos) 29 30,10 6,72 26 28,62 6,03 
Idade da mãe (anos) 30 29,53 6,67 26 26,08 6,80 
Escolaridade do pai (anos) 27 4,56 1,91 21 6,38 2,67 
Escolaridade da mãe (anos) 31 5,74 2,72 26 6,27 3,79 
Número de filhos 31 3,32 1,99 26 2,46 1,39 
Número de habitantes da casa 31 5,39 2,40 26 4,50 1,36 
Número de cômodos da casa 31 4,10 1,54 26 4,46 1,27 
Renda relatada * 30 579,63 346,64 25 533,12 244,87 
* Salário mínimo vigente na ocasião da coleta de dados: R$ 136,00 

 

 A idade média dos pais por ocasião da entrevista, em ambas as creches, foi em 

torno dos 28-30 anos, mas com grande amplitude de variação - na creche A variou de 

22 a 45 anos, e na creche B de 17 a 45 anos.  Quanto à escolaridade dos pais, na 

creche A, a média ficou em torno da 4a série, sendo que 62,96% possuía nível escolar 

de 1a a 4a série; 33,34% nível escolar de 5a a 8a série e 3,70% havia ultrapassado o 

ensino fundamental. Na creche B, a escolaridade média dos pais ficou em torno da 6a  

série, sendo que 23,81% dos pais possuía nível escolar de 1a  a 4a série; 61,90% nível 

escolar de 5a  a 8a  série e 14,29% havia ultrapassado o ensino fundamental. 

 A idade média das mães por ocasião da entrevista, em ambas as creches, ficou 

em torno dos 26-29 anos, mas com grande amplitude de variação - na creche A variou 

de 21 a 49 anos, e na creche B de 17 a 42 anos. Quanto à escolaridade das mães, pode-
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se observar que, em ambas as creches, a maioria completou, pelo menos, a 4a  série do 

ensino fundamental. Na creche A, 38,71% das mães possuía nível escolar de 1a a 4a 

série; 48,39% nível escolar de 5a a 8a série e 12,90% havia ultrapassado o ensino 

fundamental. Na creche B, 38,46% das mães possuía nível escolar de 1ª a 4ª série; 

42,31% nível escolar de 5a a 8a série e 19,23% havia ultrapassado o ensino 

fundamental. 

O número médio de filhos por família, em ambas as creches,  variou de 2 a 3 

filhos; sendo que, na creche A, a amplitude de variação foi de 1 a 8 filhos; e na creche 

B, de 1 a 5 filhos.  

O número médio de habitantes por casa, em ambas as creches, foi em torno de 

5 pessoas; sendo que, na creche A, a amplitude de variação foi de 2 a 13 pessoas; e na 

creche B, de 3 a 8 pessoas.  

A partir do levantamento das pessoas que residiam com a criança, na época da 

entrevista, 22,6% (creche A) e 26,92% (creche B) das famílias moravam com outros 

familiares, tais como avós, tios, sobrinhos, netos. 

 O número médio de cômodos das residências, em ambas as creches, foi de 4 

cômodos, com uma amplitude de variação na creche A de 2 a 10 cômodos e, na creche 

B, de 3 a 8 cômodos. As residências das famílias entrevistadas consistiam, 

normalmente, de sala, cozinha, um ou dois quartos e banheiro. 

 A renda média relatada, em ambas as creches, foi em torno de 4 salários 

mínimos, vigentes na época. Apesar de não haver uma grande variação nas médias 

entre as creches, a amplitude de variação intra creche foi significativa - na creche A 

variou de 1 a 11 salários mínimos; e na creche B, de 1,6 a 7,7 salários mínimos.  

No Gráfico 1, pode-se observar que, na creche A, 23,33% das famílias 

relataram rendimento médio mensal de até 2 salários mínimos; 46,67% de 2 a 5 

salários mínimos; 26,65% de 5 a 10 salários mínimos e 3,33% de mais de 10 salários 

mínimos vigentes. Na creche B, os valores foram similares: 16% das famílias 

relataram rendimento médio mensal de até 2 salários mínimos; 48% de 2 a 5 salários 

mínimos; 36% de 5 a 10 salários mínimos vigentes. 

A partir do cálculo da renda familiar per capita, obteve-se, na creche A, o valor 

médio de R$ 122,19 (± 99,38), e na creche B, R$ 124,39 (± 60,94). A amplitude de 



                                                                                                                                                   Resultados 54

variação na creche A foi de R$ 13,00 a R$ 375,00; e, na creche B, foi de R$ 44,00 a 

R$ 262,50. 

 

    Creche A 

 

Creche B 

Gráfico 1 - Proporção das famílias das Creches A (superior) e B (inferior), segundo o 

rendimento médio mensal em salários mínimos (s.m.), em cada faixa salarial. 

Os dados referentes às condições de saneamento básico, energia elétrica, coleta 

de lixo e eletrodomésticos na residência, foram analisados através do Teste Qui-
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quadrado ou de Fisher. A comparação entre as duas creches não mostrou diferença 

estatisticamente significante para estes dados (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Porcentagem de residências, das famílias entrevistadas nas Creches A e B, 

quanto aos recursos básicos e de eletrodomésticos.  

 

Indicadores Sociais Porcentagem de residências 
 Creche A Creche B 

Saneamento básico 83,37 100,00 
Energia elétrica 100,00 100,00 
Coleta de lixo 87,10 100,00 
   
Eletrodomésticos   
   Televisor 100,00 96,15 
   Geladeira 100,00 92,31 
   Chuveiro elétrico 93,55 100,00 
   Aparelho de video cassete 32,26 30,77 
   Ventilador 70,97 73,08 
   Máquina de lavar roupas 96,77 96,15 
   Ferro de passar roupas 96,77 100,00 
   Telefone fixo 51,61 38,46 
   Aparelho de som 90,32 96,15 
 

 Pode-se observar na Tabela 2 que, na creche B, todas as residências dispunham 

de saneamento básico, acesso a energia elétrica e serviço de coleta de lixo. Na creche 

A, 16,637% das residências não possuíam saneamento básico, e 12,9% não dispunham 

de serviço de coleta de lixo. 

 A maioria das famílias, nas creches A e B, possuía, em suas residências, 

televisor, geladeira, chuveiro elétrico, ventilador, máquina de lavar roupas ou 

tanquinho, ferro de passar roupas e aparelho de som.  

 

  Diante dos dados analisados, pode-se admitir que as crianças avaliadas nas 

creches A e B eram de famílias de nível sócio-econômico equivalentes, podendo ser 

agrupadas em dois grandes grupos, de acordo com sua condição clínico-nutricional e 

hematológica.  

Caracterização dos grupos - Controle (C) e Carente Nutricional (CN) 
 



                                                                                                                                                   Resultados 56

 Foram utilizadas, para a caracterização dos grupos C e CN, um total de 55 

entrevistas, sendo 28 do grupo C e 27 do grupo CN (não foi possível realizar as 

entrevistas das crianças 11 e 31 da creche A). Houve problemas quanto aos dados 

nutricionais e hematológicos de 2 crianças da creche A, o que inviabilizou sua 

classificação nutricional e hematológica.  

 

 

1. Dados gerais 

 

 Os dados referentes à idade da mãe, escolaridade do pai e da mãe foram 

analisados através do Teste T; e os referentes à idade da criança (na ocasião da 

entrevista) e do pai, tempo de união do casal, tempo que a criança freqüentava a 

creche, foram analisados através do Teste de Mann-Whitney. 

Os dados referentes à sexo das crianças e estado civil dos pais foram analisados 

através do Teste Qui-quadrado ou de Fisher. 

 

A idade média das crianças do grupo C, na ocasião da entrevista, foi de 28,5 

meses (± 6,04), enquanto no grupo CN, foi de 20,93 meses (± 9,29). A análise 

estatística evidenciou que a diferença das médias de idade entre os dois grupos foi 

estatisticamente significante (p = 0,002). 

Quanto ao sexo, no grupo C, havia 20 meninos e 8 meninas; e no grupo CN, 

havia 9 meninos e 18 meninas. A análise estatística dos dados, evidenciou que esta 

diferença foi significativa (p = 0,011). 

A Tabela 3 apresenta a distribuição quanto ao sexo e idade das crianças do 

grupo C e CN. Pode-se observar que, na ocasião da entrevista, havia, tanto no grupo C 

quanto no CN, uma concentração de crianças na faixa etária de 25 a 36 meses, com um 

número reduzido nas faixas de 04 a 12 meses (5 crianças no grupo CN) e 37 a 42 

meses (1 criança no grupo C).  

 

Tabela 3:  Distribuição das crianças, quanto ao sexo e idade (na ocasião da entrevista), 

no grupo Controle - C e Carente Nutricional - CN . 
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Faixa Etária Grupo C 
n = 28 

Grupo CN 
 n = 27 

Total 

 feminino masculino feminino masculino  
04 a 12 meses 0 0 3 2 5 
13 a 18 meses 1 2 3 3 9 
19 a 24 meses 1 2 5 0 8 
25 a 30 meses 2 9 2 3 16 
31 a 36 meses 4 6 5 1 16 
37 a 42 meses 0 1 0 0 1 

Total 8 20 18 9 55 
 

 

Pode-se observar na Tabela 4 que, na amostra, não houve variação importante 

entre as médias dos dois grupos, quanto à idade e escolaridade do pai ou da mãe. A 

análise estatística destes dados confirmou que as diferenças entre as médias não foram 

estatisticamente significante. 

 

Tabela 4: Idade (anos) e escolaridade (anos) média do pai e da mãe das crianças dos 

grupos Controle (C) e Carente Nutricional (CN). 

 

Variáveis Grupo Controle Grupo Carente Nutricional
 n  Média SD n Média SD 
Idade do pai (anos) 27 28,18 4,63 26 29,88 7,46 
Idade da mãe (anos) 27 26,59 6,40 27 28,67 7,08 
Escolaridade do pai (anos) 22 5,45 2,61 24 5,5 2,25 
Escolaridade da mãe (anos) 28 6,79 3,42 27 5,37 2,91 
 

 

 A idade média dos pais por ocasião da entrevista, em ambos os grupos, ficou 

em torno dos 28-30 anos, mas com grande amplitude de variação - no grupo C variou 

de 20 a 40 anos, e no grupo CN de 17 a 45 anos.  Quanto à escolaridade média dos 

pais, em ambos os grupos, ficou em torno da 5a  serie, sendo que, no grupo C, 40,91% 

possuía nível escolar de 1a a 4a série; 50% nível escolar de 5a a 8a série e 9,09% havia 

ultrapassado o ensino fundamental. No grupo CN, 48,63% dos pais possuía nível 

escolar de 1a a 4a série; a mesma porcentagem possuía nível escolar de 5a a 8a série e 

8,349% havia ultrapassado o ensino fundamental. 
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 A idade média das mães por ocasião da entrevista, em ambos os grupos, ficou 

em torno dos 26-28 anos, mas com grande amplitude de variação - no grupo C variou 

de 17 a 42 anos, e no grupo CN de 17 a 49 anos. Quanto à escolaridade média das 

mães, no grupo C, ficou em torno da 6a série, sendo que 28,57% possuía nível escolar 

de 1a a 4a série; 50% nível escolar de 5a a 8a série e 21,43% havia ultrapassado o 

ensino fundamental. No grupo CN, a média de escolaridade das mães ficou em torno 

da 5a série, sendo que 44,44% possuía nível escolar de 1a a 4a série; a mesma 

porcentagem possuía nível escolar de 5a a 8a série e 11,12% havia ultrapassado o 

ensino fundamental. 

 

O estado civil dos pais das crianças foi categorizado em: 

1. pais, na ocasião da entrevista, eram casados ou viviam em concubinato; 

2. pais, na ocasião da entrevista, eram solteiros, isto é, nunca haviam convivido 

maritalmente; 

3. pais, na ocasião da entrevista, estavam separados, ou seja, já haviam convivido 

maritalmente mas, na ocasião da entrevista, estavam separados.  

 

Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos quanto ao 

estado civil dos pais das crianças. A maioria dos pais, tanto no grupo C (64,29%) 

quanto no CN (51,85%), era casado ou convivia maritalmente. No grupo C, 32,14% e 

no grupo CN, 33,33%, dos pais estavam separados na ocasião da entrevista e, a minoria, 

em ambos os grupos, nunca havia convivido maritalmente - 3,57% no grupo C e 

14,81% no grupo CN. 

O tempo de união do casal foi contabilizado em anos, sendo que, para os pais 

que estavam separados foi questionado o tempo de duração da união até a separação e, 

para os pais que não haviam convivido maritalmente, foi questionado o tempo total do 

relacionamento (namoro). Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, sendo que no grupo C,  o tempo médio de união relatado foi de 5,92 anos (± 

3,43) e, no grupo CN, foi de 6,92 anos (± 5,02). Deve-se salientar que, em ambos os 

grupos, houve uma grande variação no número de anos de união - no grupo C, esta 

variação foi de 1 a 13 anos e, no grupo CN de 0 a 18 anos. 

Na Tabela 5 estão sumarizados estes dados. 
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Tabela 5: Estado civil (porcentagem) e tempo de união (média ± desvio-padrão) dos 

pais das crianças dos grupos Controle e Carente Nutricional . 

 

 Grupos 
 Controle Carente Nutricional 
Casados ou concubinato (%) 64,29 51,85 
Solteiros (%) 3,57 14,81 
Separados (%) 32,14 33,33 
   
Tempo de união (média) 5,92 ± 3,43 6,92 ± 5,02 
 

 

Na ocasião da entrevista, foi questionado aos pais há quanto tempo a criança 

estava freqüentando a creche e, se ela já havia freqüentado alguma outra creche 

anteriormente. A grande maioria das crianças, em ambos os grupos, não havia 

freqüentado outra creche anteriormente - 85,77% no grupo C e 96,15% no grupo CN. O 

tempo médio que as crianças freqüentavam a creche não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, sendo que no grupo C esta média ficou em 

12,04 meses ( ± 8,88) e, no grupo CN em 10,74 meses (± 8,66).   

Pode-se observar no Gráfico 2 que, no grupo C, 32,14% das crianças 

freqüentava a creche há menos de 6 meses, 25% de 6 a 11 meses, 28,57% de 12 a 24 

meses e 14,29% há mais de 24 meses. Os dados levantados no grupo CN são 

semelhantes - 29,63% das crianças freqüentava a creche há menos de 6 meses, 25,93% 

de 6 a 11 meses, 33,33% de 12 a 24 meses e 11,11% há mais de 24 meses.  

 A maioria absoluta das mães avaliava as creches como boas ou ótimas. Da 

mesma forma, relatavam que as crianças gostavam / adoravam a creche e a professora 

ou monitora. Não houve relato de maiores problemas quanto à adaptação e cuidados 

dados às crianças. 
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Grupo Controle  

Grupo Carente Nutricional  

 

Gráfico 2 - Proporção das crianças dos grupos Controle (superior) e Carente 

Nutricional (inferior), segundo o tempo de freqüência na creche, por ocasião da 

entrevista, em quatro períodos - < de 6 meses; de 6 a 11 meses; de 12 a 24 meses; > de 

24 meses. 
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2. Nível sócio-econômico 

 

 Os dados referentes à número de filhos e habitantes na casa, número de 

cômodos na casa e renda relatada foram analisados através do Teste T, e os referentes 

ao tempo em que a família residia na residência atual foram analisados através do 

Teste de Mann-Whitney. 

Os dados referentes à pessoa(s) responsável (is) pela renda familiar, tipo de 

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

eletrodomésticos na residência, foram analisados através do Teste Qui-quadrado ou de 

Fisher. 

 

O número médio de filhos por família, em ambos os grupos,  variou de 2 a 3 

filhos; sendo que, no grupo C, a amplitude de variação foi de 1 a 7 filhos; e no grupo 

CN, de 1 a 8 filhos.  

O número médio de habitantes por casa, em ambos os grupos, ficou em torno 

de 5 pessoas; sendo que, no grupo C, a amplitude de variação foi de 2 a 8 pessoas; e 

no grupo CN, de 3 a 13 pessoas.  

A análise estatística das variáveis número de filhos e de habitantes por casa não 

evidenciou diferenças estatisticamente significantes entre os dados médio dos dois 

grupos. Na Tabela 6 estão sumarizados estes dados. 

 

Tabela 6: Número médio de filhos por família e número médio de habitantes por casa 

dos grupos Controle e Carente Nutricional.  

 

 Grupos 
 Controle Carente Nutricional 
Número de filhos por família   
   Média 2,68 3,04 
   Desvio-padrão 1,68 1,68 
   Amplitude de variação 1 a 7 1 a 8 
   
Número de habitantes por casa   
   Média 4,57 5,30 
   Desvio-padrão 1,48 2,28 
   Amplitude de variação 2 a 8 3 a 13 
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Na entrevista realizada foram levantados dados sobre a residência das famílias, 

quanto à propriedade: 1. casa própria, 2. casa alugada, 3. casa financiada, 4. casa 

emprestada e 5. casa invadida; quanto ao tempo em que a família residia na residência 

atual;  quanto ao número de cômodos; quanto às condições de saneamento básico, 

energia elétrica e coleta de lixo e, quanto ao número de eletrodomésticos existentes na 

residência. A análise estatística destas variáveis não evidenciou diferenças 

estatisticamente significantes entre os dados médios dos dois grupos. 

 

Pode-se observar na Tabela 7 que, tanto no grupo C quanto no CN, a maioria 

das famílias morava em casa própria ou alugada. As famílias, tanto no grupo C quanto 

no CN, residiam há cerca de 3 anos, em média, na mesma casa. No entanto, a 

amplitude de variação, em ambas os grupos foi grande. Esta grande variação pareceu 

estar relacionada à propriedade das residências. 

 O número médio de cômodos das residências, em ambos os grupos, foi de 4 

cômodos, com uma amplitude de variação no grupo C de 2 a 10 cômodos e, no grupo 

CN, de 2 a 6 cômodos. 

 
Tabela 7: Características das residências das crianças dos grupos Controle e Carente 

Nutricional.  

 
 
Características das residências 

 
Grupos 

 Controle Carente Nutricional 
Propriedade da residência (%)   
   1. Própria 32,14 40,74 
   2. Alugada 35,71 40,74 
   3. Financiada 14,29 7,41 
   4. Emprestada 14,29 3,71 
   5. Invadida 3,57 7,41 
   
Tempo de moradia (meses)   
   Média 35,86 32,12 
   Desvio-padrão 53,75 34,35 
   Amplitude de variação 1 a 276 5 a 180 
   
Número de cômodos   
   Média 4,32 4,22 
   Desvio-padrão 1,70 1,12 
   Amplitude de variação 2 a 10 2 a 6 
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 Pode-se observar na Tabela 8 que, no grupo C e CN, todas as residências 

tinham acesso a energia elétrica e, que a maioria possuía saneamento básico e serviço 

de coleta de lixo. Normalmente, as residências que não dispunham de um ou mais 

destes serviços eram as que haviam sido invadidas.  

A maioria das famílias, nos grupos C e CN, possuía, em suas residências, 

televisor, geladeira, chuveiro elétrico, ventilador, máquina de lavar roupas ou 

tanquinho, ferro de passar roupas e aparelho de som.  

 
Tabela 8: Porcentagem de residências, das famílias entrevistadas dos Grupos Controle  

e Carente Nutricional, quanto aos recursos básicos e de eletrodomésticos.  

 
Indicadores Sociais Porcentagem de residências 

 Controle Carente Nutricional 
Saneamento básico 92,86 88,88 
Energia elétrica 100,00 100,00 
Coleta de lixo 92,86 92,59 
   
Eletrodomésticos   
   Televisor 96,43 100,00 
   Geladeira 96,43 96,30 
   Chuveiro elétrico 92,86 100,00 
   Aparelho de video cassete 32,14 29,63 
   Ventilador 75,00 66,67 
   Máquina de lavar roupas 96,43 96,30 
   Ferro de passar roupas 100,00 100,00 
   Telefone fixo 46,43 40,74 
   Aparelho de som 96,43 88,88 

 
Na entrevista realizada foram, também, levantados dados sobre a profissão 

atual dos pais, a (s) pessoa (s) responsável (is) pela renda familiar mensal, a renda 

familiar mensal. A análise estatística destas variáveis não evidenciou diferenças 

estatisticamente significantes entre os dados médios dos dois grupos. 

Com relação à profissão atual, obteve-se que, em ambos os grupos, uma grande 

parcela dos pais desempenhava atividades autônomas, tais como: marcenaria, 

jardinagem, música, construção civil, "faz tudo", entre outros, que não lhes garantia 

uma renda mensal fixa. O mesmo não acontecia com as mães, visto que, em sua 

maioria, desempenhavam atividades assalariadas, tais como: serviços domésticos, 

serviços gerais, balconista, agente administrativo, monitora de creche, entre outras, 

que lhes garantia uma renda mensal fixa.  
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A responsabilidade pela renda familiar mensal foi assim categorizada:  

1. Pai era o responsável pela renda;  

2. Mãe era a responsável pela renda;  

3. Pai e mãe eram os responsáveis;  

4. Pai e outros (avós, tios, programas do governo, etc) eram os responsáveis;  

5. Mãe e outros eram os responsáveis; 

6. Pai, mãe e outros eram os responsáveis e,  

7. Outras pessoas e/ou programas eram os responsáveis. 

No gráfico 3, observa-se como a responsabilidade pela renda familiar nos 

grupos C e CN ficou dividida entre estas categorias. Tanto no grupo C quanto no CN, 

não havia família cuja responsabilidade pela renda familiar mensal fosse do pai e de 

outros. Também não houve, no grupo C, família cuja responsabilidade fosse apenas de 

outras pessoas e/ou programas. A análise estatística dos dados não evidenciou 

significância entre as diferenças, mas apontou uma tendência (p = 0,069). 

No grupo C, a responsabilidade pela renda familiar mensal na maioria das 

famílias era do pai e da mãe (57,14%), enquanto no grupo CN houve divisão entre as 

categorias 3 e 5, sendo que cada uma respondia por 29,63% das famílias. 

A renda média relatada, em ambos os grupos, ficou em torno de 4 salários 

mínimos, vigentes na época. Apesar de não haver grande variação nos valores médios 

entre os grupos, a amplitude de variação intra grupo foi significativa - no grupo C 

variou de 1 a 8 salários mínimos; e no grupo CN, de 1 a 11 salários mínimos.  

No Gráfico 4, pode-se observar que, no grupo C, a maioria das famílias (50%) 

relatou rendimento médio mensal de 2 a 5 salários mínimos; 35,71% de 5 a 10 salários 

mínimos e 14,29% de até 2 salários mínimos. Nenhuma família do grupo C relatou 

rendimento mensal acima de 10 salários mínimos. No grupo CN, os valores foram 

similares: 44% das famílias relatou rendimento mensal de 2 a 5 salários mínimos; 28% 

de 5 a 10 salários mínimos; 24% de menos de 2 salários mínimos e, 1 família (4%) 

relatou rendimento mensal acima de 10 salários mínimos vigentes . 

O valor médio da renda familiar per capita, no grupo C, foi de R$ 141,09 (± 

84,04), e no grupo CN, R$ 113,05 (± 81,10). A amplitude de variação no grupo C foi 

de R$ 44,00 a R$ 341,67; no grupo CN, de R$ 20,00 a R$ 217,00. 
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   Grupo Controle     

 

Grupo Carente Nutricional 

 

Gráfico 3 - Proporção das famílias dos grupos Controle (superior) e Carente 

Nutricional (inferior), segundo a responsabilidade pela renda familiar, por ocasião da 

entrevista. 
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   Grupo Controle     

Grupo Carente Nutricional 

 

Gráfico 4 - Proporção das famílias dos Grupos Controle (superior) e Carente 

Nutricional (inferior), segundo o rendimento médio mensal em salários mínimos 

(s.m.), em cada faixa salarial. 
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3. Período Gestacional, Parto e Puerpério  

 

 Os dados referentes à idade da mãe por ocasião da gestação, peso e tamanho do 

bebê ao nascer, foram analisados através do Teste T; e os referentes à ordem da 

gestação e do nascimento, planejamento da gestação, intercorrências durante a 

gestação, alimentação, uso de álcool, tabaco e droga, tipo de parto, necessidade de 

cuidados especiais ao nascer, foram analisados através do Teste Qui-quadrado ou de 

Fisher. 

A análise estatística destas variáveis não evidenciou diferenças estatisticamente 

significantes entre os dados médios dos dois grupos. 

 

Com relação ao planejamento da gravidez, as respostas dadas pelas mães foram 

agrupadas em 3 categorias: 

1. Relatos sobre planejamento da gravidez, isto é, a interrupção do uso de métodos 

anticoncepcionais ou a realização de tratamento para engravidar. Exemplos de 

discurso:  

 
"Tomava remédio, parei para engravidar ...";  

"Não evitava ... táva querendo ... ";  

"Maravilhosamente bem. Estava tentando há um ano. 

 Parei de tomar remédio." 

 
2. Relatos de não planejamento da gravidez, mas com aceitação espontânea, com 

sentimentos de alegria e aceitação imediata diante da notícia. Exemplos de 

discurso:  

 
"Não planejada ... Maior felicidade do mundo ...  

No começo fiquei preocupada, com medo de passar dificuldade";  

"Senti bem, gostei, não esperava, mas assumi.";  

"No início não gostei. Queria outro, mas queria dar um tempo. 

 Evitava por tabelinha, mas falhou. Aceitei, não pensei em tirar." 
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3. Relatos de não planejamento da gravidez, com sentimentos de conformismo no 

decorrer da gestação e/ou pensamentos e/ou tentativas de aborto. Exemplos de 

discurso:  

 

"Não planejada ... pensei em tirar, mas não tentei."; 

 "Não planejada. Não aceitei, só chorava, não me alimentava, 

 tomei chás para tirar. Aceitei no 7o mês.";  

"Estava tomando anticoncepcional e engravidei. Não aceitava, estava  

separando, tentei aborto, pensei em dar...";  

"Eu queria morrer, eu não queria de jeito nenhum,  

não queria de jeito nenhum..." 

 

A partir desta categorização, obteve-se que, tanto no grupo C quanto no CN, a 

minoria das mães relatou planejamento da gestação - 10,71% e 11,11% 

respectivamente. Das mães que não planejaram a gestação, em ambos os grupos, a 

maioria (57,14% no grupo C e 66,67% no grupo CN) relatou sentimentos de aceitação; 

enquanto 32,14% no grupo C e 22,22 no grupo CN relatou sentimentos de não 

aceitação, com pensamentos e/ou tentativas de aborto.  

 Quanto ao período gestacional, foram analisados os seguintes dados: ordem da 

gestação e do nascimento, idade da mãe no momento da gravidez, a realização ou não 

de acompanhamento pré-natal, intercorrências no período gestacional, alimentação 

consumida pela gestante, e o uso de álcool, drogas ilegais ou tabaco neste período. 

 O gráfico 5 apresenta os dados sobre a ordem da gestação e de nascimento da 

criança em estudo, nos grupos C e CN. Pode-se observar que a maioria das crianças 

eram frutos da primeira ou segunda gestação da mãe. 

 A idade média das mães na gestação foi, no grupo C, de 23,78 anos (± 6,21) e, 

no grupo CN, de 26,33 anos (± 7,16). Como pode ser observado no gráfico 6, tanto no 

grupo C, quanto no CN, a idade da maioria das mães na época da gestação estava entre 

os 18 e os 30 anos de idade.  
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Gráfico 5 - Distribuição das crianças dos grupos Controle e Carente Nutricional, 

segundo a ordem de gestação (superior) e ordem de nascimento (inferior). 
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    Grupo Controle     

 

   Grupo Carente Nutricional 

Gráfico 6 - Proporção das mães dos Grupos Controle (superior) e Carente Nutricional 

(inferior), segundo a idade (anos) na época da gestação, em cada faixa de idade. 
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 Como pode ser observado na Tabela 9, a maioria das mães, em ambos os 

grupos, fez o acompanhamento pré-natal de maneira adequada, com visitas periódicas 

ao médico, realizando todos os exames solicitados (hematológico, ultra-sonografia, 

entre outros). A minoria das mães entrevistadas (32,14% do grupo C e 40,74% do 

grupo CN) relatou gravidez tranqüila, sem intercorrências. As demais mães relataram 

desde sintomas comuns durante uma gestação, tais como enjôo, tonturas, cansaço, 

dores nas costas, até problemas mais complexos, tais como: pressão alta, sangramento, 

descolamento de placenta, contrações, infecções, dilatação prematura, 

desenvolvimento de cardiopatia. Houve relato, também, de nervosismo, raiva, medo e 

depressão, geralmente relacionados à dificuldade de aceitação do bebê pela família e 

problemas financeiros. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos quanto à ocorrência de problemas durante a gestação.  

 
 
 Através dos relatos, as condições alimentares das mães no período gestacional 

foram categorizadas em:  

1. Condições adequadas de alimentação, ou seja, as gestantes tinham à sua 

disposição, diariamente, frutas, legumes, verduras, carnes, leite, dentre outros 

alimentos;  

2. Condições razoáveis de alimentação, ou seja, as gestantes tinham à sua 

disposição, esporadicamente,  frutas,  legumes,  verduras, e  carnes, ou devido a 

problemas de saúde não ingeriam alguns tipos de alimentos;  

3. Condições inadequadas de alimentação, ou seja,  as gestantes não tinham à sua 

disposição, frutas, legumes, verduras e carnes, ou devido a problemas de saúde, 

alimentavam-se inadequadamente. 

 

Como pode ser observado na Tabela 9, a maioria das mães, em ambos os 

grupos, relatou condições alimentares adequadas no período gestacional. Deve-se 

notar que, no grupo CN, houve uma porcentagem superior de mães que ou se 

alimentaram razoavelmente ou inadequadamente (44,44%), quando comparada com o 

grupo C (28,57%). 
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Quanto ao uso de bebidas alcóolicas, tabaco (cigarros) e de drogas ilegais, 

durante a gestação, os relatos foram categorizados em:  

1. Mãe não fez uso durante a gestação;  

2. Mãe fez uso esporádico durante a gestação; 

3. Mãe fez uso freqüente (diário) durante a a gestação. 

 

Não foi relatado o consumo de drogas ilegais durante a gestação, tanto no 

grupo C quanto no CN. E, como pode ser observado na Tabela 9, a maioria das mães, 

de ambos os grupos, não relatou uso de álcool e tabaco durante a gestação.  

 

 

Tabela 9: Indicadores gestacionais dos Grupos Controle e Carente Nutricional: 

realização de pré-natal; presença de intercorrências; condições alimentares da mãe e 

uso de álcool e tabaco durante a gestação. 

 

 
Indicadores Gestacionais 

 
Grupos 

 Controle Carente Nutricional 
Realização de Pré-natal (%) 89,29 88,88 
   
Presença de Intercorrências (%) 67,86 59,26 
   
Alimentação (%)   
   Adequada 71,43 55,56 
   Razoável 17,86 22,22 
   Inadequada 10,71 22,22 
   
Álcool (%)   
   Não uso 71,43 77,78 
   Uso esporádico 28,57 22,22 
   
Tabaco (%)   
   Não uso 78,57 66,66 
   Uso esporádico 7,14 7,41 
   Uso freqüente 14,29 25,93 
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Com relação ao parto, foram analisados os dados relacionados ao local e tipo 

de parto, e características do bebê ao nascimento (peso, tamanho, e necessidade ou não 

de cuidados especiais). 

 Todos os bebês nasceram em maternidades. Como pode ser observado na 

Tabela 10, a maioria dos nascimentos ocorreu através de parto normal. Houve apenas 

1 parto com utilização de fórceps, ocorrido no grupo C. 

 Os dados de peso e tamanho ao nascer podem ser observados na Tabela 10. 

Dos bebês cujas mães informaram o peso ao nascer (n=26, em cada grupo), verificou-

se média de 3.192 gramas (± 0,503) no grupo C, e de 3.069 gramas (± 0,502) no grupo 

CN. Daqueles bebês cujas mães informaram o tamanho ao nascer (n= 25 no grupo C e 

n = 23 no grupo CN), verificou-se média de 48,48 cm (± 2,73) no grupo C e 48,52 cm 

(± 2,22) no grupo CN. 

 Uma pequena porcentagem de bebês, em ambos os grupos, necessitou de 

cuidados especiais (incubadora, entubação, UTI, entre outros cuidados) - 11,11% no 

grupo C e 7,31% no grupo CN.   

  

Tabela 10: Indicadores do parto dos  Grupos Controle e Carente Nutricional.  

 

  
Indicadores do Parto 

                         Grupos  
        Controle              Carente Nutricional 

Tipo de Parto (%)   
   Normal 64,29 74,07 
   Cesariana 32,14 25,93 
   
Peso ao nascer (gr)   
   Média 3.192 3.069 
   Desvio-padrão 0.503 0.502 
   Amplitude de variação 1.700 a 4.250 2.000 a 4.410 
   
Tamanho ao nascer (cm)   
   Média 49,48 48,52 
   Desvio-padrão 2,73 2,22 
   Amplitude de variação 40 a 52 44 a 53 
   
Cuidados especiais ao nascer(%)   
   Sim 11,11 7,31 
   Não 88,89 92,69 
 



                                                                                                                                                   Resultados 74

4. Marcos do Desenvolvimento 

 
 Os dados referentes à idade em que a criança sustentou a cabeça e andou foram 

analisados através do Teste T; e os referentes à idade em que a criança engatinhou e 

ficou em pé e iniciou a fala, foram analisados através do Teste de Mann-Whitney. 

Pode-se observar na Tabela 11 que, na amostra, não houve grande variação 

entre as médias dos dois grupos, quanto às variáveis de desenvolvimento avaliadas. A 

análise estatística confirmou que as diferenças entre as médias não foi significante. 

Algumas variáveis podem ter tido sua avaliação prejudicada pela dificuldade, 

de algumas mães, em se lembrarem das idades de tais marcos do desenvolvimento. 

Havia, também, algumas crianças que ainda não tinham atingido tais marcos. 

 
Tabela 11: Idade média (meses) em que as crianças dos grupos Controle  e Carente 

Nutricional  sustentou a cabeça, engatinhou, ficou em pé, andou e iniciou a fala. 

 
Variáveis Grupo Controle Grupo Carente Nutricional 

n  Média SD n Média SD 
Sustentou cabeça (meses) 26 3,65 1,35 25 3,08 1,38 
Engatinhou (meses) 24 7,04 1,83 23 7,17 2,87 
Ficou em pé (meses) 27 9,22 2,10 21 9,57 2,94 
Andou (meses) 28 12,50 2,69 22 12,45 3,36 
Iniciou fala (meses) 27 12,63 4,42 23 12,52 4,13 

 
 Os gráficos 7 e 8 mostram a proporção de crianças dos grupos C e CN, de 

acordo com a idade em que atingiram determinado marco do desenvolvimento motor. 

Pode-se observar que a maior parte das crianças, de ambos os grupos, sustentou a 

cabeça aos 3 meses de idade; engatinhou por volta dos 6 meses; ficou em pé entre os 8 

e os 10 meses de idade; e que, entre os 10 e os 14 meses, a maioria das crianças, de 

ambos os grupos, iniciou a marcha. 

 Houve, nos dados de ambos os grupos, grande variação quanto à idade em que 

as crianças atingiram estes marcos. Com relação à idade em que a criança sustentou a 

cabeça, a idade relatada variou de 1 a 7 meses no grupo C e de 1 a 8 no grupo CN. 

Quanto à idade em que a criança engatinhou, variou, no grupo C, de 6 a 12 meses e, no 

CN, de 4 a 16 meses. Houve variação maior quanto à idade em que ficou em pé: no 

grupo C, de 6 a 17 meses e, no CN, de 6 a 18 meses; e que andou: no grupo C, de 7 a 

18 meses e, no CN, de 9 a 24 meses.  
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   Idade que sustentou a cabeça (meses) 

 

 

 

   Idade que engatinhou (meses) 

 

Gráfico 7: Proporção das crianças dos grupos Controle e Carente Nutricional, 

segundo a idade em que sustentaram a cabeça (superior) e engatinharam (inferior).  
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   Idade que ficou em pé (meses) 

 

 

 

    

 

Idade que andou (meses) 

 

Gráfico 8: Proporção das crianças dos grupos Controle e Carente Nutricional, 

segundo a idade em que ficaram em pé (superior) e andaram sem apoio (inferior). 
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5. Condições alimentares da criança 

 

 Os dados referentes à tempo de amamentação e idade de introdução da  

mamadeira foram analisados através do Teste de Mann-Whitney; e os referentes à 

amamentação (amamentou ou não amamentou) e alimentação da criança foram 

analisados através do Teste Qui-quadrado ou de Fisher. 

 

 Com relação à amamentação (amamentou ou não amamentou), no grupo C, 

14,29% das mães relataram não ter amamentado a criança, enquanto no grupo CN esse 

percentual foi de 7,41%. O período médio de amamentação relatado pelas mães foi de 

8,81 meses (± 8,66) no grupo C e, de 9,21 meses (± 10,28) no grupo CN. Pode-se 

notar que houve grande variação nos dados. A análise estatística não evidenciou 

diferença significativa entre os dados médios dos dois grupos. 

O gráfico 9 mostra as porcentagens, em cada grupo, das crianças que não 

foram amamentadas ou que o foram por um período inferior a um mês; das que foram 

amamentadas pelo período de 1 a 6 meses e, das que foram amamentadas por seis 

meses ou mais. Pode-se observar que, no grupo C, 21,43% das crianças não foi 

amamentada ou o foi por menos de um mês; 32,14% o foi por um período de 1 a 5 

meses e, 46,43% por seis meses ou mais, sendo que havia nesta faixa 7 crianças 

amamentadas por um período superior a 24 meses. No grupo CN, 11,11% das crianças 

não foi amamentada ou o foi por menos de um mês, 33,33% pelo período de 1 a 5 

meses e, 55,56% por seis meses ou mais, sendo que havia nesta faixa 6 crianças 

amamentadas por um período superior a 21 meses. 

 Os motivos alegados pelas mães para o desmame, em ambos os grupo, foram 

similares: a volta ao trabalho; acrença de que o leite não estava "sustentando" ou de 

que a criança não estava se alimentando bem; a introdução da mamadeira, com 

conseqüente abandono do peito pela criança; o "secamento" do leite; problemas de 

sucção da criança; problemas de saúde da mãe ou da criança que impediam a 

amamentação. 
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Grupo Controle 

 

   Grupo Carente Nutricional 

Gráfico 9 - Proporção das crianças dos Grupos Controle (superior) e Carente 

Nutricional (inferior), segundo o período de amamentação. 
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 A idade média de introdução da mamadeira, no grupo C foi de 4,11 meses (± 

4,89), e no grupo CN, de 3,57 meses (± 2,45). A variação na idade de introdução da 

mamadeira foi, no grupo C, de 0 a 24 meses; bem superior à ocorrida no grupo CN, de 

0 a 9 meses. 

Através dos relatos, as condições alimentares das crianças, na época da 

entrevista, foram categorizadas, assim como as das gestantes, em:  

1. Condições adequadas de alimentação, ou seja, as crianças tinham à sua 

disposição, diariamente, frutas, legumes, verduras, carnes, leite, dentre outros 

alimentos;  

2. Condições razoáveis de alimentação, ou seja, as crianças tinham à sua 

disposição, esporadicamente,  frutas,  legumes,  verduras, e  carnes, ou devido a 

problemas de saúde não ingeriam alguns tipos de alimentos;  

3. Condições inadequadas de alimentação, ou seja,  as crianças não tinham à sua 

disposição, frutas, legumes, verduras e carnes, ou devido a problemas de saúde, 

alimentavam-se inadequadamente. 

 

Como pode ser observado no gráfico 10, a maioria das mães, tanto no grupo C 

(75%) quanto no grupo CN (48,15%) relatou que a criança tinha condições 

alimentares adequadas em sua residência, 14,29% das crianças do grupo C e 44,44% 

do grupo CN  alimentavam-se de maneira razoável, e 10,71% e 7,41%, 

respectivamente dos grupos C e CN, alimentavam-se inadequadamente. A análise 

estatística dos dados acerca das condições alimentares das crianças demonstrou haver 

uma diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,048).  
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   Grupo Controle 

 

Grupo Carente Nutricional 

 

 

Gráfico 10 - Proporção das crianças dos Grupos Controle (superior) e Carente 

Nutricional (inferior), segundo as condições alimentares em suas residências. 
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6. Condições de Saúde da criança 

 

 Os dados referentes à saúde da criança foram analisados através do Teste Qui-

quadrado ou de Fisher. 

 

 As condições de saúde das crianças foram classificadas como: 1. Boa, isto é, 

sem problemas de saúde freqüentes e sem uso constante de medicamentos; 2. Frágil, 

isto é, com problemas de saúde freqüentes, e uso constante de medicamentos. Esta 

classificação foi realizada com base no relato das mães, durante a entrevista, sobre as 

condições de saúde da criança. 

 A partir desta classificação, obteve-se que 17,85% das crianças do grupo C, e 

37,04% das do grupo CN apresentavam boas condições de saúde. A maioria das 

crianças, em ambos os grupos - 82,14% do grupo C e 62,96% do grupo CN - 

apresentava problemas freqüentes de saúde, segundo o relato da mãe. A análise 

estatística destes dados não apontou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos. 

 O gráfico 11 apresenta as oito doenças mais freqüentes, relatadas pelas mães: 

catapora, bronquite, alergia / rinite alérgica, pneumonia, gripes freqüentes, otite, 

anemia. Pode-se observar que não houve grande variação, entre os grupos, no número 

de crianças que haviam tido estas doenças e, que os problemas mais freqüentes eram 

os respiratórios. 

Além destas, houve relatos, menos freqüentes, sobre sarampo, estomatite, 

escarlatina, viroses, diarréias, problemas de pele, alergias alimentares, infecções de 

intestino e garganta, hepatite. 

 Houve poucos relatos sobre internação, tanto no grupo C quanto no CN , sendo 

a maioria para realização de cirurgias (no pé, mão, de hérnia), ou devido a 

complicações de pneumonia e diarréia. 

 Na ocasião da entrevista, 30% das crianças do grupo C e 32% do grupo CN, 

estavam realizando algum tipo de tratamento médico, tais como: alergia, verminose, 

infecção de ouvido, refluxo, infecção de intestino e bronquite. 

 A maioria absoluta das famílias não contava com Plano de Saúde (75%, no 

geral), sendo atendidas pelas UBS do município.  
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  Doenças mais freqüentemente relatadas 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Distribuição das crianças dos grupos Controle e Carente Nutricional, 

segundo as doenças mais freqüentemente relatadas.  
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7. Relacionamento familiar  

 

 Os dados referentes às relações familiares foram analisados através do Teste 

Qui-quadrado ou de Fisher. 

 

A análise estatística dos dados não demonstrou diferença significante entre os 

grupos quanto à relação mãe-criança, pai-criança, criança-irmãos e entre os pais.  

 

 Através dos relatos, estas relações foram categorizadas em: 

1. Boa, ou seja, aquela em que predomina os sentimentos positivos, o diálogo, as 

brincadeiras. Exemplos de relatos: 

 

  "(mãe) Ixe, é um amor intenso ... muito carinho, converso muito com  

  ela, ... brinco ... canto para incentivar." 

"(pai) Muito carinhoso, brinca bastante, faz dormir." 

  "(casal) Somos uma boa relação ... casamento um pouco invejado, a  

  gente combina muito ... tudo lá em casa é conversado ..." 

  "(irmãos) Os dois são carinhosos, dormem juntos abraçados ..." 

 

2. Razoável, ou seja, aquela em que há poucos sentimentos positivos envolvidos, 

pouco diálogo e brincadeira,  ou poucas oportunidades de relacionamento devido à 

falta de tempo. Exemplos de relatos: 

 

"(pai) Não vê muito, quando estão juntos, veêm TV, brincam." 

"(casal) Complicado, a gente tem muito problema ... ele é ... tudo dele 

é extremo ...e eu também não ando bem ... ou tá muito bom ou ruim." 

"(irmãos)Tem ciúmes da B. Se eu pegar, ela empurra ..." 
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3. Ruim, ou seja, aquela em que predomina os sentimentos negativos, a falta de 

diálogo e brincadeira, ou raras oportunidades de relacionamento. Exemplos de 

relatos: 

 

"(pai) De vez em quando ele aparece para ver o T., a cada 3 semanas." 

"(casal) Não é boa, briga e R (criança) presencia ..." 

"(irmãos) A. judia muito dela, bate. Preciso estar de olho. ..." 

 

4. Inexistente, ou seja, aquela em que não há nenhum contato. Exemplos de relatos: 

 

"(pai) Não tem contato .. acho que ela nem conhece mais ele." 

"(casal) Mais nenhuma relação ..." 

 

 

Considerando essa categorização, pode-se observar na Tabela 12, que em ambos 

os grupos a maioria das mães relatou ter um bom relacionamento com a criança. Apenas 

uma mãe (3,70%) do grupo CN relatou ter um relacionamento ruim com a criança, por 

falta de tempo para um maior contato.  

O relacionamento pai-criança, na maioria dos relatos das mães, de ambos os 

grupos, foi descrito como bom. No grupo CN, houve uma porcentagem superior de 

relatos sobre uma qualidade ruim ou mesmo sobre a inexistência de relacionamento 

entre o pai e a criança. 

Quanto ao relacionamento da criança com o(s) irmão(s), obteve-se que a maioria  

das crianças, em ambos os grupos, mantém um bom relacionamento com seus irmãos. 

Não houve relatos de relacionamento ruim no grupo CN e, apenas um no grupo C.  

 O relacionamento entre o casal foi descrito, pelas mães, como bom na maioria 

das entrevistas. Houve uma porcentagem maior de relatos de relacionamento ruim e 

inexistente no grupo CN, em comparação com o grupo C. 
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Tabela 12: Relacionamento Familiar das crianças dos Grupos Controle e Carente 

Nutricional.  

 

Relacionamento Grupos  
 Controle Carente Nutricional 

Mãe - criança (%)   
   Bom 100,00 88,89 
   Razoável 0,00 7,41 
   Ruim 0,00 3,70 
   Inexistente 0,00 0,00 
   
Pai - criança (%)   
   Bom 60,71 44,44 
   Razoável 14,29 3,70 
   Ruim 10,71 22,22 
   Inexistente 14,29 29,63 
   
Irmãos - criança (%)   
   Bom 86,36 82,61 
   Razoável 9,09 17,39 
   Ruim 4,55 0,00 
   Inexistente 0,00 0,00 
   
Pai - mãe (%)   
   Bom 62,96 40,74 
   Razoável 11,11 3,70 
   Ruim 11,11 25,93 
   Inexistente 14,82 29,63 
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Avaliação do Desenvolvimento Infantil  
 

 Foram utilizadas, para a caracterização do desenvolvimento infantil dos grupos 

Controle (C) e Carente Nutricional (CN), um total de 57 avaliações, sendo 28 do grupo 

C e 29 do grupo CN. Houve problemas quanto aos dados nutricionais e hematológicos 

de 2 crianças da creche A, o que inviabilizou sua classificação nutricional e 

hematológica. 

 Os dados da avaliação do desenvolvimento mental e psicomotor das crianças, 

realizada através das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição 

(1993), dos grupos C e CN, serão apresentados em 2 etapas. Inicialmente, serão 

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

comparação entre os dados de IDM e IDP dentro de cada grupo. 

 

Os dados referentes à avaliação do desenvolvimento infantil foram analisados 

através do Teste T; e os referentes à comparação entre o desempenho mental e 

psicomotor, dentro do mesmo grupo nutricional, foi realizado através do Teste T 

Pareado. 

 
Os dados descritos na Tabela 13 são provenientes da avaliação mental (IDM) e 

da avaliação psicomotora (IDP), realizada através das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993), das crianças dos grupos C e CN. 

As crianças do grupo C obtiveram Índice de Desenvolvimento Mental (IDM) 

médio de 85,11 (± 8,50) e as do grupo CN, de 86,41 (± 8,32). Quanto ao Índice de 

Desenvolvimento Psicomotor (IDP), as crianças do grupo C obtiveram média de 89,64 

(± 9,91) e as do grupo CN, 87,24 (± 12,53). A análise estatística dos dados demonstrou 

não haver diferença estatisticamente significante entre os índices médios dos dois 

grupos. 

O gráfico 12 apresenta as porcentagens de crianças dos grupos C e CN, 

segundo a classificação proposta por Bayley (1993), do seu desempenho nas Escalas 

Mental (IDM) e Psicomotora (IDP).  

Os Índices de Desenvolvimento Mental e Psicomotor são escores padrão 

normalizados, com valor médio de 100 e desvio padrão de 15, tendo as mesmas 
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características do "QI de desvio". Bayley (1993) propõe a seguinte classificação para 

estes índices: desempenho acelerado (índice ≥ 115); desempenho dentro dos limites 

normais (índice de 85 a 114); desempenho pouco prejudicado (índice de 70 a 84) e 

desempenho significativamente prejudicado (índice ≤ 69). 

A maioria das crianças, tanto do grupo C quanto do CN, obteve desempenho 

normal nas Escalas Mental e Psicomotora.  

 
Tabela 13 - Índices de Desenvolvimento Mental (IDM) e de Desenvolvimento 

Psicomotor (IDP) das crianças dos grupos Controle e Carente Nutricional, das creches 

A e B. 

 

Grupo Controle Grupo Carente Nutricional 
Criança Idade IDM IDP Criança Idade IDM IDP 
1 A 28m08d 68 68 2 A 31m10d 83 94 
4 A 28m10d 76 72 3 A 25m14d 78 84 
6 A 30m11d 79 82 5 A 17m21d 89 83 
8 A 30m25d 81 94 7 A 15m19d 96 82 
9 A 24m27d 78 92 10 A 23m10d 84 87 
12 A 32m02d 89 105 11 A 35m28d 80 100 
17 A 33m04d 73 79 13 A 07m16d 86 64 
18 A 37m14d 91 93 14 A 39m23d 76 88 
20 A 38m16d 91 93 15 A 08m16d 105 91 
27 A 33m09d 86 94 16 A 05m26d 92 85 
28 A 32m22d 88 73 19 A 30m21d 83 72 
29 A 41m29d 76 76 21 A 12m05d 113 73 
2 B 37m12d 71 89 22 A 31m25d 91 98 
3 B 32m08d 95 91 23 A 20m14d 88 82 
4 B 32m20d 86 101 24 A 34m23d 78 80 
6 B 34m10d 79 83 26 A 30m29d 81 91 
7 B 16m27d 98 90 31 A 16m20d 86 56 
10 B 27m09d 82 100 32 A 15m24d 90 82 
12 B 14m17d 97 105 35 A 20m23d 76 93 
13 B 29m16d 94 98 1 B 33m06d 80 109 
15 B 36m01d 84 88 5 B 30m08d 85 79 
16 B 24m12d 102 96 8 B 16m21d 86 98 
17 B 35m29d 84 96 9 B 39m02d 91 105 
20 B 30m08d 81 90 11 B 23m03d 82 103 
21 B 29m19d 92 102 14 B 12m19d 92 102 
23 B 39m28d 84 84 18 B 21m02d 92 81 
24 B 33m05d 93 94 19 B 22m12d 80 97 
26 B 18m18d 85 82 22 B 26m19d 78 73 
    25 B 29m19d 85 98 
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Classificação do IDM das crianças dos Grupos Controle e Carente Nutricional 

 

 Grupo Controle    Grupo Carente Nutricional 

 

 

 

Classificação do IDP das crianças dos Grupos Controle e Carente Nutricional 

 

 Grupo Controle    Grupo Carente Nutricional 

 

 

Gráfico 12 - Proporção das crianças dos Grupos Controle e Carente Nutricional, 

segundo a classificação proposta por Bayley (1993), do desempenho nas Escalas 

Mental (IDM) (superior)  e Psicomotora (IDP) (inferior). 
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Dessa forma, na Escala Mental, 3,57% das crianças do Grupo C apresentou 

desempenho significativamente prejudicado; 46,42% desempenho pouco prejudicado e 

50% normal. Nenhuma criança do grupo CN apresentou desempenho significativamente 

prejudicado; 44,83% apresentou desempenho pouco prejudicado e 55,17% normal. 

Nenhuma criança do grupo C ou CN apresentou desempenho acelerado. 

 

 Na Escala Psicomotora, 3,57% das crianças do grupo C apresentou desempenho 

significativamente prejudicado; 28,57% pouco prejudicado e 67,86% normal. No grupo 

CN, 6,90% das crianças apresentou desempenho significativamente prejudicado; 

37,93% pouco prejudicado e 55,17% normal. 

 

O gráfico 13 apresenta a comparação entre o desempenho mental e psicomotor, 

dentro do mesmo grupo. A análise estatística evidenciou haver diferença 

estatisticamente significante (p = 0,007) entre os valores médios de IDM e IDP do 

grupo C (IDP > IDM). A diferença entre os valores médios de IDM e IDP do grupo 

CN não foi estatisticamente significante. 
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IDM e IDP Médio dos Grupos Controle e Carente Nutricional 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Valores médios de IDM e IDP dos Grupos Controle e Carente 

Nutricional. 
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Fatores potenciais de risco e resultados na avaliação do desenvolvimento 

 

 Para testar se existe correlação entre antecedentes das crianças e seus 

resultados nas avaliações do desenvolvimento mental e psicomotor, as amostras dos 

grupos C e CN foram agrupadas. Foram selecionados 11 fatores potenciais de risco: 

 

1. Escolaridade do pai; 
2. Escolaridade da mãe; 
3. Número de habitantes na casa; 
4. Número de filhos;  
5. Ordem de nascimento da criança avaliada;  
6. Idade da mãe na época da gestação;  
7. Problemas durante a gestação;  
8. Condições alimentares da mãe durante a gestação;  
9. Duração do período de amamentação;  
10. Condições alimentares da criança em sua residência;  
11. Condições de saúde da criança. 
  

Os dados referentes à escolaridade do pai e da mãe, número de filhos, ordem de 

nascimento, idade da mãe na época da gestação, condições alimentares da mãe durante 

a gestação, duração do período de amamentação e condições alimentares da criança 

em sua residência foram analisados através da Análise de Variância (ANOVA). 

Quando apropriada, após a ANOVA, a análise post-hoc foi conduzida pelo teste de 

Tukey. Os dados referentes a problemas durante a gestação e saúde da criança foram 

realizados através do Teste T; e os referentes ao número de habitantes na casa foram 

analisados através do Teste de Kruskal Wallis. 

Na Tabela 14 (página 101) estão sumarizados estes dados. 

 

1. Escolaridade do pai 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo a escolaridade dos pais, em três categorias: 01 e 04 anos de escolaridade (n = 

20); 05 a 08 anos de escolaridade (n = 22); mais de 08 anos de escolaridade (n = 04). 

A análise estatística demonstrou diferença estatisticamente significante entre os 

valores médios de IDM das crianças, segundo a escolaridade do pai (p = 0,027). A 
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análise post-hoc evidenciou que as crianças cujos pais tinham mais de 08 anos de 

escolaridade apresentavam valores de IDM superiores àquelas cujos pais tinham de 01 

a 04 anos e de 05 a 08 anos de escolaridade.   

As diferenças entre os valores médios de IDP das crianças, segundo a 

escolaridade do pai, não foram estatisticamente significantes. 

O gráfico 14 mostra os valores médios de IDM e IDP das crianças avaliadas, 

agrupados segundo a escolaridade do pai. As crianças cujos pais tinham escolaridade 

entre 1 e 4 anos, apresentaram IDM médio de 84,1 (± 6,25) e IDP médio de 86,35 (± 

10,25). As crianças cujos pais tinham escolaridade entre 5 e 8 anos, apresentaram IDM 

médio de 84,91 (± 9,72) e IDP médio de 90,86 (± 9,28). As crianças cujos pais tinham 

mais de 8 anos de escolaridade apresentaram IDM médio superior aos demais grupos - 

97 (± 11,85) e IDP médio de 90 (± 15,45). 

 

2. Escolaridade da mãe 

 

Os resultados obtidos pelas crianças dos grupos C e CN, nas avaliações mental 

(IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados segundo a escolaridade das mães, em 

três categorias: 01 e 04 anos de escolaridade (n = 18); 05 a 08 anos de escolaridade (n 

= 26); mais de 08 anos de escolaridade (n = 09). 

A análise estatística demonstrou diferença estatisticamente significante entre os 

valores médios de IDM das crianças, segundo a escolaridade da mãe (p = 0,05). A 

análise post-hoc evidenciou que as crianças cujas mães tinham mais de 08 anos de 

escolaridade apresentavam valores de IDM superiores àquelas cujas mães tinham de 

01 a 04 anos anos de escolaridade. As diferenças entre os valores médios de IDP das 

crianças, segundo a escolaridade da mãe, não foram estatisticamente significantes. 

O gráfico 15 mostra os valores médios de IDM e IDP das crianças avaliadas, 

agrupados segundo a escolaridade da mãe. As crianças cujas mães tinham escolaridade 

entre 1 e 4 anos, apresentaram IDM médio de 83,72 (± 8,58) e IDP médio de 88,28 (± 

10,29). As crianças cujas mães tinham escolaridade entre 5 e 8 anos, apresentaram 

IDM médio de 85,12 (± 7,46) e IDP médio de 88,5 (± 9,59). As crianças cujas mães 

tinham mais de 8 anos de escolaridade apresentaram IDM médio de 91,89 (± 9,89) e 

IDP médio de 89,78 (± 14,30). 
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IDM e IDP da amostra total (Controle + Carente Nutricional), 

 segundo a escolaridade dos pais 

 

 

  

 

Gráfico 14 - Valores médios de IDM e IDP da amostra total (Controle + Carente 

Nutricional), agrupados segundo a escolaridade do pai. 
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IDM e IDP da amostra total (Controle + Carente Nutricional), 

 segundo a escolaridade das mães 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Valores médios de IDM e IDP da amostra total (Controle + Carente 

Nutricional), agrupados segundo a escolaridade da mãe. 
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3. Número de habitantes na casa 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo o número de habitantes na casa das crianças avaliadas, em três categorias: 01 

e 04 habitantes (n = 29); 05 a 08 habitantes (n = 23); mais de 08 habitantes (n = 3). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP, segundo o número de habitantes na casa.  

As crianças cujas residências tinham de 01 a 04 pessoas, apresentaram IDM 

médio de 85,72 (± 7,16) e IDP médio de 90,86 (± 11,12). As crianças cujas residências 

tinham de 5 a 8 pessoas, apresentaram IDM médio de 86,09 (± 10,47) e IDP médio de 

87,30 (± 9,66). As crianças cujas residências tinham mais de 8 pessoas, apresentaram 

IDM médio de 85,67 (± 3,79) e IDP médio de 80,33 (± 7,64). 

 

 

 

4. Número de filhos 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo o número de filhos, em cinco categorias: 01 filho (n = 11); 02 filhos (n = 19); 

03 filhos (n = 9); 04 filhos (n = 6) e mais de 04 filhos (n = 10). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo o número de filhos.  

As crianças cujas mães tinham 1 filho, apresentaram IDM médio de 86,46 (± 

8,41) e IDP médio de 86,85 (± 9,35). As crianças cujas mães tinham 2 filhos, 

apresentaram IDM médio de 87,63 (± 8,91) e IDP médio de 89,05 (± 11,69). As 

crianças cujas mães tinham 3 filhos, apresentaram IDM médio de 85,44 (± 6,37) e IDP 

médio de 86,44 (± 11,15). As crianças cujas mães tinham 4 filhos, apresentaram IDM 

médio de 86,17 (± 10,78) e IDP médio de 91,17 (± 10,38). As crianças cujas mães 

tinham mais de 4 filhos, apresentaram IDM médio de 81,18 (± 8,51) e IDP médio de 

83,91 (± 7,70). 
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5. Ordem de nascimento 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo a ordem de nascimento das crianças avaliadas, em cinco categorias: primeiro 

filho (n = 15); segundo filho (n = 17); terceiro filho (n = 07); quarto filho (n = 08); 

acima de quarto filho (n = 08). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo a ordem de nascimento. 

As crianças que eram 1o filho, apresentaram IDM médio de 84,87 (± 8,36) e 

IDP médio de 92,6 (± 10,47). As crianças que eram 2o filho, apresentaram IDM médio 

de 88,76 (± 8,24) e IDP médio de 88,94 (± 11,01). As crianças que eram 3o filho, 

apresentaram IDM médio de 84,43 (± 5,59) e IDP médio de 85,14 (± 11,68). As 

crianças que eram 4o filho, apresentaram IDM médio de 83,88 (± 10,82) e IDP médio 

de 90,38 (± 7,73). As crianças que haviam nascido após a quarta gestação, 

apresentaram IDM médio de 84,88 (± 9,22) e IDP médio de 83 (± 9,47). 

 

 

6. Idade da mãe na época da gestação 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo a idade da mãe na época da gestação das crianças avaliadas, em quatro 

categorias: menos de 18 anos (n = 07); de 18 a 24 anos (n = 19); de 25 a 30 anos (n = 

18); mais de 30 anos (n = 11). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo a idade da mãe na época 

da gestação da criança avaliada. 

As crianças cujas mães tinham menos de 18 anos na época da gestação, 

apresentaram IDM médio de 89 (± 5,07) e IDP médio de 94,57 (± 7,83). As crianças 

cujas mães tinham entre 18 e 24 anos na época da gestação, apresentaram IDM médio 

de 85,05 (± 10,58) e IDP médio de 89,42 (± 9,58). As crianças cujas mães tinham 
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entre 25 e 30 anos na época da gestação, apresentaram IDM médio de 86,44 (± 8,32) e 

IDP médio de 88,06 (± 12,05). As crianças cujas mães tinham mais de 30 anos na 

época da gestação, apresentaram IDM médio de 84,36 (± 6,48) e IDP médio de 85,27 

(± 10,32). 

 

 

7. Problemas durante a gestação 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo a presença ou ausência de problemas durante a gestação, em duas categorias: 

presença de problemas (n = 35); ausência de problemas (n = 20). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo a presença de problemas 

durante a gestação da criança avaliada. 

As crianças cujas mães relataram problemas durante a gestação, apresentaram 

IDM médio de 86,94 (± 8,29) e IDP médio de 89,09 (± 10,44). As crianças cujas mães 

não relataram problemas durante a gestação, apresentaram IDM médio de 84 (± 8,69) 

e IDP médio de 88,3 (± 10,82).  

 

 

8. Condições alimentares da mãe durante a gestação 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo as condições alimentares da mãe durante a gestação, em três categorias: 

alimentação adequada (n = 35); alimentação razoável (n = 11); alimentação 

inadequada (n = 09). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo as condições alimentares 

da mãe durante a gestação. 
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As crianças cujas mães relataram condições alimentares adequadas durante a 

gestação, apresentaram IDM médio de 85,8 (± 8,86) e IDP médio de 87,8 (± 11,03). 

As crianças cujas mães relataram condições alimentares razoáveis durante a gestação, 

apresentaram IDM médio de 84,64 (± 9,41) e IDP médio de 87,45 (± 9,25). As 

crianças cujas mães relataram condições alimentares inadequadas durante a gestação, 

apresentaram IDM médio de 87,67 (± 5,89) e IDP médio de 94,33 (± 8,77).  

 

 

9. Duração do período de amamentação 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo a duração do período de amamentação das crianças avaliadas, em três 

categorias: não amamentação ou amamentação por menos de 1 mês (n = 09); 

amamentação por um período de 01 a 05 meses (n = 18) ; amamentação por 06 meses 

ou mais (n = 28).  

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo a duração do período de 

amamentação. 

As crianças que não foram amamentadas ou o foram por menos de 1 mês, 

apresentaram IDM médio de 83,78 (± 8,91) e IDP médio de 86,89 (± 8,33). As 

crianças que foram amamentadas por um período de 1 a 5 meses, apresentaram IDM 

médio de 86,67 (± 10,99) e IDP médio de 87,78 (± 10,95). As crianças que foram 

amamentadas por 6 meses ou mais, apresentaram IDM médio de 86,04 (± 6,49) e IDP 

médio de 90,07 (± 10,97).  

 

 

10. Condições alimentares da criança em sua residência 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo as condições alimentares da criança em sua residência, em três categorias: 
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alimentação adequada (n = 34); alimentação razoável (n = 16); alimentação 

inadequada (n = 05). 

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo as condições alimentares 

da criança em sua residência. No entanto, houve uma tendência (p = 0,084) na 

comparação entre os valores médios de IDP das diferentes categorias. 

O gráfico 16 mostra os valores médios de IDM e IDP das crianças avaliadas, 

agrupados segundo as condições alimentares da criança em sua residência. As crianças 

cujas mães relataram condições alimentares adequadas na residência, apresentaram 

IDM médio de 87,09 (± 9,05) e IDP médio de 89,56 (± 9,89). As crianças cujas mães 

relataram condições alimentares razoáveis na residência, apresentaram IDM médio de 

83 (± 7,78) e IDP médio de 84,88 (± 11,66). As crianças cujas mães relataram 

condições alimentares inadequadas na residência, apresentaram IDM médio de 86,8 (± 

4,44) e IDP médio de 96,2 (± 5,67).  

 

 

11. Condições de saúde da criança 

 

Os resultados obtidos pela amostra constituída pela soma das crianças dos 

grupos C e CN, nas avaliações mental (IDM) e psicomotora (IDP), foram agrupados 

segundo as condições de saúde da criança avaliada, em duas categorias: saúde boa (n = 

15); saúde frágil (n = 40).  

A análise estatística não demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os valores médios de IDM e IDP das crianças, segundo as condições de saúde 

das crianças avaliadas. 

As crianças cujas condições de saúde eram boas, apresentaram IDM médio de 

89,73 (± 5,92) e IDP médio de 87,13 (± 10,82). As crianças cujas condições de saúde 

eram frágeis, apresentaram IDM médio de 86,3 (± 9,28) e IDP médio de 89,43 (± 

10,43).  
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IDM e IDP da amostra total (Controle + Carente Nutricional), 

 segundo as condições alimentares da criança em sua residência 

 

 

 

 

Gráfico 16 - Valores médios de IDM e IDP da amostra total (Controle + Carente 

Nutricional), agrupados segundo as condições alimentares da criança em sua 

residência. 
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Tabela 14: Resultados nas avaliações mental e psicomotora da amostra total (Controle 

+ Carente Nutricional), agrupados de acordo com os fatores potenciais de risco. 
 

Antecedentes Resultados nas Avaliações 
 IDM médio IDP médio 

1. Escolaridade do pai   
    01 a 04 anos (n = 20) 84,1 (± 6,25) 85,35 (± 10,25)  
    05 a 08 anos (n = 22) 84,91 (± 9,72) 90,86 (± 9,28)  
   Mais de 08 anos (n = 04) 97 (± 11,85) 90 (± 15,45)  
   

2. Escolaridade da mãe   
    01 a 04 anos (n = 18) 83,72 (± 8,58) 88,28 (± 10,29)  
    05 a 08 anos (n = 26) 85,12 (± 7,46) 88,5 (± 9,59)  
    Mais de 08 anos (n = 09) 91,89 (± 9,89) 89,78 (± 14,30)  
   

3. Número de habitantes na casa   
    01 a 04 pessoas (n = 29) 85,72 (± 7,16) 90,86 (± 11,12)  
    05 a 08 pessoas (n = 23) 86,09 (± 10,47) 87,30 (± 9,66)  
    Mais de 08 pessoas (n = 03) 85,67 (± 3,79) 80,33 (± 7,64)  
   

4. Número de filhos   
    01 filho  (n = 11) 86,46 (± 8,41) 86,85 (± 9,35)  
    02 filhos (n = 19) 87,63 (± 8,91) 89,05 (± 11,69)  
    03 filhos (n = 09) 85,44 (± 6,37) 86,44 (± 11,15)  
    04 filhos (n= 06) 86,17 (± 10,78) 91,17 (± 10,38)  
    Mais de 04 filhos (n = 10) 81,18 (± 8,51) 83,91 (± 7,70)  
   

5. Ordem de nascimento   
     Primeiro filho (n = 15) 84,87 (± 8,36) 92,6 (± 10,47)  
     Segundo filho (n = 17) 88,76 (± 8,24) 88,94 (± 11,01)  
     Terceiro filho (n = 07) 84,43 (± 5,59) 85,14 (± 11,68)  
     Quarto filho (n = 08) 83,88 (± 10,82) 90,38 (± 7,73)  
     Acima de quarto filho (n = 08) 84,88 (± 9,22) 83 (± 9,47)  
   

6. Idade da mãe na gestação   
    Menos de 18 anos (n = 07) 89 (± 5,07) 94,57 (± 7,83)  
    18 a 24 anos (n = 19) 85,05 (± 10,58) 89,42 (± 9,58)  
     25 a 30 anos (n = 18) 86,44 (± 8,32) 88,06 (± 12,05)  
     Mais de 30 anos (n = 11) 84,36 (± 6,48) 85,27 (± 10,32)  
   

7. Problemas durante a gestação   
    Presença de problemas (n = 35) 86,94 (± 8,29) 89,09 (± 10,44)  
    Ausência de problemas (n = 20) 84 (± 8,69) 88,3 (± 10,82)  
   

8. Condições alimentares da mãe   
    Adequada (n = 35) 85,8 (± 8,86) 87,8 (± 11,03)  
    Razoável (n = 11) 84,64 (± 9,41) 87,45 (± 9,25)  
    Inadequada (n = 09) 87,67 (± 5,89) 94,33 (± 8,77)  
   

9. Duração da amamentação   
    Menos de 01 mês (n = 09) 83,78 (± 8,91) 86,89 (± 8,33)  
    01 a 05 meses (n = 18) 86,67 (± 10,99) 87,78 (± 10,95)  
    06 meses ou mais (n = 28) 86,04 (± 6,49) 90,07 (± 10,97)  
   

10. Condições alimentares criança   
     Adequada (n = 34) 87,09 (± 9,05) 89,56 (± 9,89)  
     Razoável (n = 16) 83 (± 7,78) 84,88 (± 11,66)  
     Inadequada (n = 05) 86,8 (± 4,44) 96,2 (± 5,67)  
   

11.Condições de saúde da criança   
     Saúde boa (n = 15) 89,73 (± 5,92) 87,13 (± 10,82)  
     Saúde frágil (n = 40) 86,3 (± 9,28) 89,43 (± 10,43)  
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