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Exu matou um pássaro ontem, com uma pedra que só jogou hoje. 

Ditado Iorubá. 

 

“Eu sou o sonho dos meus pais, que eram sonhos dos avós. Que eram sonhos dos meus 

ancestrais” Emicida. 
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RESUMO 

 

Introdução: A etiologia do choro excessivo (CE) nas primeiras semanas de vida não foi ainda 

totalmente esclarecida, porém fatores como prematuridade, baixo peso ao nascer, cólica e 

microbiota intestinal do lactente, assim como tabagismo materno, transtornos de ansiedade e 

depressão, e deficiência de vitamina b12 na gestação têm sido associados ao CE. 

Objetivo: O presente estudo investigou a ocorrência de bebês com choro excessivo no início 

de vida e os fatores associados no estudo sobre saúde Materno-Infantil no Acre (MINA-

Brasil).  

Metodologia: O presente trabalho analisou dados do estudo MINA-Brasil, uma coorte de 

nascimentos de base populacional conduzida na cidade de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, 

Amazônia Ocidental Brasileira. Para a presente análise, foram considerados na linha de base 

os bebês nascidos entre julho de 2015 e junho de 2016 elegíveis para o seguimento em área 

urbana (n=1246). Ao nascimento, variáveis independentes sobre condições socioeconômicas, 

obstétricas e neonatais foram obtidas por entrevista presencial com as mães e com coleta de 

dados de prontuário. Após 30 a 45 dias do nascimento, foram realizadas entrevistas telefônicas 

com a mãe e/ou responsável pelo bebê para rastrear CE no primeiro mês de vida como variável 

dependente, com as seguintes perguntas: i.“Seu bebê chora atualmente por muito tempo, sem 

nenhum motivo aparente ou por cólica”? e ii. “Esse choro já dura por pelo menos duas 

semanas?”. Aos 90-105 dias após o nascimento, essas mesmas perguntas foram realizadas 

novamente em segundo inquérito telefônico para identificar bebês que persistiam com CE no 

terceiro mês de vida. Dentre os bebês classificados com CE aos 30-45 dias de vida, verificou-

se também bebês com choro prolongado (CP) (choro excessivo que persistiu aos 90-105 dias 

de vida). Razão de Prevalências (RP) e intervalos com 95% de confiança (IC 95%) foram 

estimados em modelos múltiplos de regressão de Poisson com variância robusta, adotando-se 

seleção hierárquica das variáveis independentes segundo modelo teórico de níveis de 

determinação. Todas as análises foram realizadas com auxílio do pacote estatístico STATA 

14.0, com nível de significância 5%.  

Resultados: A ocorrência de CE foi de 13,0% [IC 95%: 10,9-15,3] e a de CP foi de 14,4% 

[IC 95%: 10,6-26,2]. Após ajuste múltiplo, os fatores associados ao CE foram: ter realizado 

menos de 6 consultas durante pré-natal (RP=1,47, [IC95%=1,04-2,07]), xeroftalmia 



gestacional (RP=1,76, [IC95% = 1,18-2,63]), maior perímetro cefálico e comprimento ao 

nascer em cm (RP=1,32 [IC95%= 1,14-1,52] e RP=1,24 [IC95%= 1,01-1,54], 

respectivamente), baixo apoio social materno durante o puerpério (RP=1,36, [IC95%=0,98-

1,90]) e uso de mamadeira no primeiro mês de vida do bebê (RP=1,76, [IC95%= 1,23-2,50]). 

Por outro lado, maior peso ao nascer (em kg) foi inversamente associado ao risco para CE 

(RP=0,68, [IC95%=0,54-0,86]). 

Conclusão: Atenção inadequada durante o pré-natal, características antropométricas 

ao nascer, uso de mamadeira e baixo apoio social à mãe no puerpério foram associados ao 

risco para CE. O conhecimento dos fatores associados à ocorrência do CE poderá contribuir 

para rastreamento adequado e acompanhamento dessas crianças na atenção primária à saúde.  

Descritores: choro excessivo; lactente; cólica do lactente; desenvolvimento infantil; 

problemas regulatórios do lactente.  

  



ABSTRACT 

 

Title: Infant with excessive crying early in life: occurrence and associated factors in the 

MINA-Brazil birth cohort. 

Introduction: The etiology of excessive crying (EC) in the first weeks of life has not been 

fully clarified, but factors such as prematurity, low birth weight, colic and intestinal 

microbiota of the infant, as well as maternal smoking, anxiety disorders and depression, and 

vitamin b12 deficiency in pregnancy have been associated with EC babies. 

Goal: The present study investigated the occurrence of EC babies early in life and their 

associated factors in the study on Maternal and Child health in Acre (MINA-Brazil). 

Methodology: Data from  MINA-Brazil study, a population-based birth cohort conducted in 

the city of Cruzeiro do Sul, state of Acre, Western Brazilian Amazon, were used for the present 

analysis. Babies born between July 2015 and June 2016 who were eligible for follow-up in 

urban area (n = 1246). At birth, independent variables on socioeconomic, obstetric and 

neonatal conditions were obtained by face-to-face interviews with mothers and data collection 

from medical records. After 30 to 45 days of birth, telephone interviews were conducted with 

the mother and / or guardian of the baby to screen for EC in the first month of life as a 

dependent variable, with the following questions: i. “Does your baby currently cry for a long 

time, without no apparent reason or colic”? and ii. "Has this crying lasted for at least two 

weeks?" At 90-105 days after birth, these same questions were asked again in a second 

telephone survey to identify babies who persisted with EC in the third month of life. Among 

babies classified with EC at 30-45 days of life, there were also babies with prolonged crying 

(PC) (excessive crying that persisted at 90-105 days of life). Prevalence ratio (PR and 95% 

confidence intervals, 95% CI) were estimated in multiple Poisson regression models with 

robust variance, following hierarchical selection of independent variables according to the 

theoretical model of levels of determination. All analyzes were performed using the STATA 

14.0 statistical package, with significance level 5%. 

Results: The occurrence of EC was 13.0% [95% CI: 10.9-15.3], and that of PC was 14.4% 

[95% CI: 10.6-26.2]. After multiple adjustment, the factors associated with EC were: having 

performed less than 6 consultations during prenatal care (PR=1.47, 95% CI=1,04-2,07), 

gestational xerophthalmia (PR=1.76, 95% CI=1.18-2.63), birth head circumference and length 

in cm (PR=1.32 [95% CI=1.14-1.52] and PR=1.24 [95% CI= 1.01-1.54], respectively), low 



social support score during puerperium (PR= 1.36, [95% CI 0.98-1.90]), and bottle use in the 

baby's first month of life (PR= 1.76, [95% CI 1.23-2.50]). In contrast, increased birth weight 

(in kg) was inversely associated with EC (PR= 0.68, [95% CI= 0.54-0.86]). 

Conclusion: Inadequate care during the prenatal, anthropometric characteristics at birth, 

bottle feeding and low social support to the mother postpartum were associated with risk for 

EC. The knowledge of associated factors for the occurrence of EC could contribute for 

screening, prevention and monitoring of these children in primary health care. 

Descriptors: excessive crying; infant; infant colic; child development; regulatory problems 

of the infant. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Definição e prevalência do choro excessivo 

Chorar faz parte do comportamento humano, é considerado normal e necessário 

para o desenvolvimento neurocomportamental nos primeiros meses após o nascimento 

(LUDINGTON-HOE et al., 2002). Chorar também é a primeira forma de comunicação 

do bebê e é esperado de um recém-nascido que chore por diferentes razões: fome, 

desconforto, necessidade de atenção, dor e atendimento de suas necessidades básicas 

(HALPER e COELHO, 2016). Após as primeiras semanas de vida, em geral os pais são 

capazes de identificar as diferentes necessidades do lactente, entender a causa do choro e 

logo atender sua demanda (AKHNIKH et al., 2014).  

O choro esperado e considerado normal do bebê segue uma curva típica, com pico 

próximo da 6ª semana pós-parto, e tendência a diminuir até a 12ª semanas de nascimento, 

com duração média de 2 horas (WOLKE et al., 2017) por dia com predominância no 

período noturno, sendo motivado por alguma necessidade do bebê que cessa após ser 

atendido (HALPER e COELHO, 2016). Contudo, manifestações mais extremas de choro 

têm sido consideradas problema clínico quando os pais não conseguem identificar a causa 

do choro (AKHNIKH et al., 2014).  

Existem diferentes classificações sobre crianças com o comportamento choroso. 

O pioneiro a criar uma definição para identificar essas crianças foi o pesquisador Morris 

Arthur Wessel (1917-2016), pediatra e professor da Yale University School of Medicine, 

que definiu como o “paradoxo da agitação” ou “cólica infantil” (mais conhecida como 

regra de 3) quando o bebê chora mais de 3 horas/dia, por mais de 3 dias e durante mais 

de 3 semanas (WESSEL et al., 1954). Essa definição criada por Wessel e colaboradores 

foi resultado da revisão da literatura científica à época e acompanhamento longitudinal 

de 98 crianças no estudo Yale Rooming Project e se mantém ainda como referência em 

muitos trabalhos publicados (WESSEL et al., 1954; HERMAN e LE, 2007; AKHNIKH 

et al., 2014) com diferentes adaptações dos critérios de Wessel (REIJNEVELD et al., 

2001). 
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Já Brazelton (1962) definiu como o “choro excessivo” qualquer quantidade de 

choro que preocupe os pais, após realizar um estudo observacional longitudinal nas 

primeiras 12 semanas de vida, de crianças nascidas em Cambridge, Massachusetts. 

Participaram nesse estudo 80 mães com seus filhos, o registro da agitação e choro do bebê 

foi realizado diariamente, observando-se uma média de 2h de choro por dia, nas primeiras 

7 semanas, com decréscimo do choro até as 12 semanas (BRAZELTON, 1962).  

Em trabalho conduzido por Wolke e colaboradores (2002) foi utilizado o termo 

“choro persistente” definido como o choro incompreensível, incontrolável e inexplicável, 

em alguns casos com contração de braços e pernas, seguindo-se longos períodos de 

agitação do bebê, além de seguir o critério de Wessel (WOLKE et al., 2002). Outra 

adaptação do critério de Wessel foi estabelecido por Rao e colaboradores (2004), 

utilizando o termo “choro prolongado”, definido como o choro diário descontrolado, sem 

causa óbvia, que perdura por ao menos 2 semanas e permanece após as 13 semanas de 

vida, sem determinar um limite de idade conhecido para o seu término (RAO et al., 2004). 

Independente da definição sobre o choro no início da vida, é consenso que as 

diferentes classificações se delimitam sobre bebês saudáveis, em bom estado de 

desenvolvimento, sem uma causa aparente para o choro em excesso (WOLKE et al., 

2017), que ocorre em períodos específicos do dia, e o mesmo não cessa após serem 

atendidas as necessidades básicas do lactente (HALPERN e COELHO, 2016). Porém, o 

choro excessivo é considerado um dos problemas regulatórios do bebê, assim como 

distúrbios do sono e de alimentação (BREEMAN et al., 2019; BILGIN et al., 2020).  

Com o objetivo de avaliar o impacto de diferentes definições de choro excessivo 

(CE) nas estimativas de prevalência em uma mesma população, Reijneveld e 

colaboradores (2001), em um estudo transversal de base populacional realizado na 

Holanda, aplicaram um questionário de triagem do choro, com 10 diferentes definições 

de CE, observando-se variação de 2 a 10% na prevalência de crianças identificadas com 

excesso de choro segundo critério de definição, sendo que quanto mais criteriosa a 

classificação, menor a prevalência do choro excessivo. Por exemplo: a prevalência 

seguindo a definição “chorar muito” foi de 10%, já a prevalência foi de 2% quando 

classificado o CE pelo critério de Wessel na mesma população. Nesse estudo, foi possível 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reijneveld%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11581441
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observar que a variedade de definições sobre o choro impactou na prevalência de crianças 

classificadas com CE, sendo que a interpretação de resultados de estudos com definições 

diferentes exige cautela pois cada critério pode identificar crianças com comportamentos 

diferentes (REIJNEVELD et al., 2001).  

A Tabela 1 relaciona estudos em diferentes países que avaliaram a prevalência de 

CE com diferentes delineamentos epidemiológicos. Os critérios de seleção desses estudos 

foram (i) apresentar a definição de CE utilizada na avaliação, (ii) rastrear o CE até o 3º 

mês de vida, (iii) apresentar delineamento epidemiológico observacional e (iv) publicação 

nos ultimos 10 anos. Foram identificados 10 estudos que atenderam a esses critérios de 

seleção, todos incluídos na revisão. Destes, 7 estudos apresentaram delineamento 

longitudinal e 3 estudos com delineamento transversal. A prevalência de CE nesses 

estudos selecionados variou de 2% a 21% (SMARIUS et al., 2018; SMARIUS et al., 

2017; SANTOS et al., 2015; PETZOLDT et al., 2014; FAZIL, 2011; IBEZIAKO et al., 

2009; VIK et al., 2009; RAO et al., 2004; REIJNEVELD et al., 2001; WURMSER et al., 

2001). Essa variação pode ser justificada pelas características de cada população 

estudada, como também pela definição utilizada para a classificação do CE. A maior parte 

dos estudos foram realizados em países europeus de alta renda e apenas três estudos foram 

realizados fora da Europa: um na Nigéria de corte transversal com prevalência de 8% de 

CE (IBEZIAKO et al., 2009), um estudo prospectivo longitudinal no distrito de Mansehra 

(Paquistão) com prevalência de 21% de CE (FANIL, 2011) e o outro no Brasil, na cidade 

de Pelotas, com coorte de nascimento de base populacional, observando a prevalência de 

12% de CE nas crianças avaliadas (SANTOS et al., 2015).  
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Tabela 1. Frequência de bebês com choro excessivo, segundo população estudada e definição de choro 

excessivo. 

Tipo de estudo Local População 
Definição de choro 

excessivo 

Período de 

análise 

Prevalência 

(Intervalo 95% 

de confiança) 

Smarius et 

al (2018) 

Estudo 

multiétnico 

prospectivo, 

observacional, 

de base 

populacional. 

(N=12373) 

Amsterdam, 

Holanda 

Nascidos vivos 

entre janeiro 2003 

e dezembro 2010 

Chorar por três ou 

mais horas por dia 

durante a semana 

anterior 

Questionário 

padronizado 

as 13 

semanas de 

vida 

2,8% (NI) 

Smarius et 

al (2017) 

Coorte 

nascimentos, 

base 

populacional 

(N=3389) 

Amsterdam, 

Holanda 

Nascidos vivos 

entre janeiro 2003 

e dezembro 2004 

Chorar por três ou 

mais horas por dia 

durante a semana 

anterior 

 

Questionário 

padronizado 

aos 3 meses 

de vida 

3% (NI) 

Santos et al 

(2015) 

Coorte 

nascimentos, 

base 

populacional 

(N= 4231) 

Pelotas, Rio 

Grande do 

Sul, Brasil 

Nascidos vivos 

entre janeiro e 

dezembro de 2004 

Em comparação com 

bebês 

da mesma idade, o 

seu bebê chora mais, 

menos ou mesmo? 

Visita 

domiciliar 

12 semanas 

de vida 

11,9% (10,9-

13,0%) 

Milidou et 

al (2014) 

Coorte de 

nascimentos, 

base 

populacional 

(N=62761) 

Dinamarca 
Nascidos vivos de 

1992 a 2002 

Choro ou agitação do 

bebê por mais de 3 

horas por dia por mais 

de 3 dias por semana 

Entrevista 

com a mãe, 

6 meses após 

o parto 

7,9% (NI) 

Petzoldt et 

al (2014) 

Estudo 

prospectivo 

longitudinal 

(N= 306) 

Dresden, 

Alemanha 

Bebês atendidos no 

Instituto de 

Psicologia Clínica 

da Universidade de 

Tecnologia de 

Dresden 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante ≥3 semanas 

Visita 

domiciliar 

aos 10 dias, 

2 meses e 4 

meses de 

vida 

10,1% (NI) 

Fazil 

(2011) 

Estudo 

prospectivo 

longitudinal 

(N=512) 

Mansehra, 

Paquistão 

Nascidos vivos de 

1 de janeiro a 31 de 

março de 2008 

Hospital Pediátrico 

King Abdullah 

Mansehra 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante ≥3 semanas 

Visita 

domiciliar 

uma vez por 

semana, até 

as 12ª pós 

parto 

21,7% (NI) 

Ibeziako et 

al (2009) 

Estudo 

transversal 

(N= 480) 

Sudeste da 

Nigéria 

Bebês atendidos 

em ambulatório 

pediátrico 

universitário 

Percepção materna do 

choro 

 

Entrevista 

após 

consulta no 

ambulatório 

pediátrico 

7,9% (NI) 

Vik et al 

(2009) 

Estudo 

multicêntrico 

prospectivo 

(N= 1015) 

Alemanha, 

Bélgica, 

Espanha, 

 Itália, 

Polônia  

Nascidos vivos 

entre 

01 de outubro de 

2002 e 31 de julho 

de 2004 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante ≥3 semanas  

 

Visita 

domiciliar 

aos 2 meses 

e aos 6 

meses 

2,0% (NI) 

Rao et al 

(2004) 

Coorte 

nascimentos 

(N=407) 

Noruega e 

Suécia 

Nascidos vivos 

entre janeiro de 

1986 e março 

1988, hospitais da 

Universidade de 

Choro descontrolado 

sem nenhuma causa 

óbvia, que persiste 

por pelo menos duas 

semanas 

Visita 

domiciliar 

nas 6 e 13 

semanas de 

vida 

3,6% (NI) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fazil%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800359
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Trondheim e 

Bergen 

Reijneveld 

et al (2001) 

Estudo 

transversal de 

base 

populacional 

nacional. 

(N= 3345) 

Holanda 

Amostra nacional 

de bebês com idade 

de 1 a 6 meses 

entre outubro de 

1997 a 

junho de 1998 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante 3 semanas 

 

Entrevista  

padronizada 

aos 3 meses 

de vida 

2,0% (NI) 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante ≥3 semanas 

2,0% (NI) 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante ≥2 semanas 

2,4% (NI) 

Choro >3 h/dia, >3 

dias/semana, em 1 

semana 

3,7% (NI) 

Choro >3 h/dia, ≥3 

dias/semana, em 1 

semana 

4,6% (NI) 

Média de choro ≥4h 

/dia, 1 semana 
2,8% (NI) 

Média de choro ≥3h 

/dia, 1 semana 
4,9% (NI) 

Choro inconsolável 7,3% (NI) 

Choro problemático 6,4% (NI) 

Chorar muito 9,9% (NI) 

Wurmser et 

al (2001) 

Estudo 

transversal 

nacional 

(N= 662) 

Alemanha 

 

Amostra aleatória 

de crianças de 9 

meses a 3 anos de 

vida entre julho e 

setembro de 1999 

O seu filho, chorava 

por mais de 3 horas 

por dia? 

Está condição durou 

por mais de 3 meses? 

Entrevista 

telefônica de 

9 a 36 meses 

21,0% (17,9–

24,1) 

Søndergaar

d et al 

(2000) 

Coorte de 

nascimentos 

(N= 2035) 

Aarhus, 

Dinamarca 

Bebês nascidos no 

Hospital 

Universitário de 

Aarhus, de maio de 

1991 a fevereiro 

1992, residentes no 

município de 

Aarhus aos 8 

meses de vida 

Choro >3 horas/dia, 

>3 dias/semana, 

durante ≥3 semanas 

ou  

Choro por >1,5 

horas/dia, em seis de 

sete dias 

Visita 

domiciliar 8 

meses após 

nascimento 

10,9% (NI) 

NI: não informado 
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1.2 Etiologia e fatores associados ao choro excessivo a curto e longo prazo   

A etiologia do choro excessivo é uma das grandes dúvidas a ser esclarecida. 

Aparentemente tem uma origem benigna, pois as crianças que apresentam excesso de 

choro e comportamento agitado são consideradas saudáveis e não apresentam nenhuma 

doença clinicamente detectável. Entretanto, algumas hipóteses para o CE no início da 

vida têm sido apontadas, tais como: imaturidade do sistema nervoso central, baseando-se 

no fato de que crianças com comprometimento neurológico apresentam como um dos 

sintomas choro inconsolável (AKHNIKH et al., 2014); cólica intestinal relacionada a 

possível imaturidade e maior permeabilidade intestinal no início de vida (HALPER e 

COELHO, 2016); distúrbio de ansiedade e depressão durante a gravidez como fatores de 

estresse aos bebês (PETZOLD et al., 2014); interrupção da amamentação por disfunção 

oral, sucção débil e descoordenação de sucção e respiração, com consequente introdução 

de outros alimentos, inclusive fórmula láctea artificial (DOUGLAS et al., 2011); 

nascimento prematuro relacionado a imaturidade do sistema nervoso ao nascimento 

(KORJA R 2014); baixo peso ao nascer por restrições intrauterinas, ambiente estressante 

ao bebê desde a vida intrauterina (WOLKE et al., 2009); deficiência de vitamina B12 

materna durante a gestação, por possivelmente afetar o metabolismo da metionina-

homocisteína ou a maturação do ritmo  de sono e vigília (GOEDHART et al., 2011) e 

tabagismo materno durante e após a gestação, e tabagismo paterno, a exposição da criança 

à fumaça do tabaco pode provocar uma irritação das suas vias aéreas (REIJNEVELD et 

al., 2005). 

Em um ensaio clínico publicado por Partty e colaboradores (2013), a composição 

da microbiota intestinal das crianças com CE apresentou menor concentração de 

bifidobactérias aos 3 e aos 6 meses de idade. As concentrações de bifidobactérias e 

lactobacilos foram inversamente associadas ao choro excessivo: as crianças sem alteração 

no choro apresentaram maior concentração de bifidobactérias e lactobacilos (PARTTY et 

al., 2013). Um outro estudo, do tipo caso-controle, comparou a microbiota intestinal de 

41 crianças com CE e 39 crianças controle sem CE. A composição da microbiota 

intestinal dos bebês com CE diferiu da microbiota dos bebês controle, com menor número 

de lactobacilos e maior número de bactérias gram-negativas (p= 0,026), sendo as bactérias 

mais presentes na microbiota dos bebês com CE, com predominância de Scherichia coli, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korja%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24394685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goedhart%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21324613
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Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Enterobacter cloacae, E. aerogenes e Enterococcus 

faecalis (SAVINO et al., 2018). 

Devido ao grande estresse gerado pelo choro excessivo, a interação dos pais e 

cuidadores com o bebê sofre impacto, com consequências negativas para a saúde materna 

e infantil, pois é um importante fator relacionado com o sofrimento materno, sobrecarga 

emocional dos familiares. Um importante ponto de preocupação sobre os bebês que 

apresentam CE, é o desgaste da relação mãe e bebê, sendo que estas crianças possuem 

maior risco de abusos físicos, como a síndrome do bebê sacudido, e outros traumas 

(Herman, 2007). Em pesquisa de base populacional no Japão, com participação de 6487 

mães, o CE foi um dos fatores associados ao abuso infantil (sacudir o bebê) (FUJIWARA 

et al., 2016). 

Em um estudo prospectivo longitudinal realizado na Alemanha com 306 mães 

sobre as relações entre a ansiedade materna, os transtornos depressivos e o choro 

excessivo do bebê, Petzoldt e colaboradores (2014) observaram que 10% das 

participantes relataram sofrimento de seus filhos com CE. Bebês de mães com transtornos 

de ansiedade antes da gravidez tiveram maior risco de CE quando comparados aos bebês 

de mães sem nenhum transtorno de ansiedade antes da gravidez (Odds ratio [OR] = 2,54, 

IC 95% 1,11 a 5,78). O risco foi ainda maior quando foram considerados transtornos de 

ansiedade incidentes até o parto (OR = 3,02, IC 95% 1,25 a 7,32) e até 16 meses após o 

parto (OR = 2,87, IC 95% 1,13 a 7,28), enquanto o transtorno depressivo não foi 

associado ao CE. Nesse estudo, foi possível observar a ansiedade materna prévia como 

um forte preditor de CE no bebê (PETZOLDT et al., 2014). 

Em estudo multicêntrico transversal realizado na Itália, Espanha, Polônia, 

Alemanha e Bélgica com 1015 pares de mães e seus bebês, foi avaliado se o choro infantil 

estava associado à depressão pós-natal materna. O CE foi associado a mães que 

apresentaram escores maiores de pontuação na Escala de Depressão Pós-Parto de 

Edimburgo (EPDS) no segundo mês (OR: 4.4; IC95%: 2,4-8,2) e no sexto mês após o 

parto (OR: 10,8; IC95%: 4,3-26,9). Mesmo mães cujos bebês não relataram CE no sexto 

mês de idade, apresentaram alta pontuação na EPDS aos 6 meses (OR: 3,7; IC 95%: 1,4-
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10,1). Esses resultados sugerem que CE nos primeiros meses de vida apresenta impacto 

na saúde materna na população estudada (VIK et al., 2009). 

Além dos prejuízos nos primeiros meses de vida, uma coorte de nascimentos 

prospectiva, realizada na Suécia e Noruega com 561 mães e bebês, observou que bebês 

com CE, definido como persistente por mais de 3 meses, apresentaram menor pontuação 

no quociente de inteligência e déficit em habilidades motoras finas quando comparados 

aos bebês sem alteração de choro. Esses achados sugerem um importante impacto do CE 

no desenvolvimento cognitivo dessas crianças (RAO et al., 2004). 

Em estudo do tipo caso-controle com objetivo de investigar se o CE estava 

associado a maior risco para problemas comportamentais entre 8 e 10 anos de idade, 

foram analisadas 108 famílias no Reino Unido, das quais 64 crianças tiveram CE entre 2 

e 6 meses de idade (WOLKE et al., 2002). Desses bebês, 19% das crianças com CE 

apresentaram hiperatividade na avaliação do comportamento infantil pelos pais (OR: 4,00 

[IC95%:1,77–9,01]) e na auto avaliação do comportamento pelas crianças (OR: 2,44 

[IC95%:1,16-5,12]). Esse estudo reforça o impacto do CE do bebê no comportamento 

infantil a longo prazo, porém possui limitações devido viés de memória inerente ao 

desenho do estudo com pequeno tamanho amostral. 

No estudo Amsterdam Born Children and their Development (ABCD), uma 

grande coorte prospectiva (n= 3389), multiétnica de base populacional, o CE foi rastreado 

na 13ª semana de vida. No seguimento de 5 a 6 anos de idade, o CE foi um determinante 

de problemas emocionais e comportamentais nessa faixa etária, sendo encontrado 

associação entre crianças que tiveram CE e hiperatividade [OR 1,76 (95 % IC 1,10–2,82), 

problemas de comportamento [OR 2,12 (95 % IC 1,30–3,46)] e problemas de 

conduta [OR 1,75 (1,09–2,81) , mesmo após ajuste para possíveis fatores de confusão e 

moderadores como sexo, origem étnica, paridade, educação materna, depressão materna, 

fumo em casa e estilo parental autoritário (SMARIUS et al., 2017).  

Os estressores na infância, como o CE por exemplo, teoricamente podem 

programar o ponto de ajuste do estado de repouso do sistema nervoso autônomo, afetando 

a função cardiovascular ao longo da vida, sendo o CE um indicador de aumento do 

estresse na primeira infância. No estudo ABCD foi testada a hipótese de que o CE do 
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bebê no início de vida, estaria relacionado à alteração da atividade do sistema nervoso 

autônomo cardíaco e ao aumento da pressão arterial, aos 5 e 6 anos de idade. Contudo, o 

CE não foi associado à pressão arterial e à atividade de repouso do sistema nervoso 

autônomo aos 5 e 6 anos de idade (SMARIUS et al., 2018). 

Até o momento, há grande escassez de estudos sobre o CE em países de baixa e 

média renda. No continente africano, apenas um estudo foi conduzido sobre o tema. 

Pesquisadores da Universidade Ebony, na Nigéria, realizaram um estudo transversal 

baseado em um questionário aplicado às mães sobre sua percepção em relação ao choro 

de seus bebês. As mães (n=480) foram convidadas a participar do estudo após frequentar 

a clínica pediátrica do hospital universitário de Ebony. Os autores observaram que 

mulheres com maior escolaridade (em anos de estudo) apresentaram menor frequência de 

bebês com CE quando comparadas às mães com menor escolaridade, sem diferença 

estatisticamente significante para demais variáveis avaliadas (IBEZIAKO et al., 2009).  

Na América Latina, apenas uma coorte de nascimentos de base populacional 

avaliou a prevalência de crianças com CE e os fatores associados na cidade de Pelotas, 

Estado do Rio Grande do Sul. No total, 4231 crianças foram avaliadas nos seguimentos 

de 3, 12, 24, 48 e 72 meses de idade. Nesse trabalho pioneiro brasileiro, a prevalência de 

CE foi estimada aos 3 meses de idade, investigando se CE nesse período da vida estava 

associado a problemas comportamentais aos 4 anos de idade. A prevalência de crianças 

com CE nessa população foi de 11,9% (IC95% 10,9-13,0%), sendo inversamente 

associado à idade e escolaridade maternas. As crianças que tiveram CE aos 3 meses 

apresentaram associação com problemas comportamentais de internalização (OR = 1,34; 

IC95% 1,03 a 1,74) e de externalização (OR=1,29; IC95% 1,01 a 1,64) aos 4 anos, mesmo 

após ajuste para os parâmetros perinatais (SANTOS et al., 2015). 
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1.3 Tratamento e cuidado do bebê com choro excessivo 

Não há consenso no tratamento das crianças com choro excessivo, visto que a 

causa desse choro não é esclarecida, e não são encontrados sinais clínicos específicos 

além do choro para determinar o tratamento necessário. Porém, os tratamentos menos 

invasivos são os de primeira escolha, tais como massagem no bebê, uso de carregadores 

“cangurus”, banhos de imersão e outras técnicas que promovam o relaxamento do bebê. 

Em revisão sistemática e meta-análise conduzida por Carnes e colaboradores (2018), 

essas terapias manuais apresentaram conforto, mas não há evidências sobre sucesso no 

controle do CE (CARNES et al., 2018). 

O conhecimento de pediatras e de outros profissionais da saúde sobre o cuidado 

desses bebês ainda é muito limitado, resultando comumente na prescrição de 

medicamentos desnecessários e sem efeito sobre o CE. Entretanto, o CE causa estresse e 

preocupação na família dos lactentes que possuem a condição, sendo responsável por até 

20% dos motivos de consultas com o pediatra. É necessário, por parte dos profissionais 

da área da saúde, um olhar mais sensível ao choro do bebê, fornecendo apoio aos pais e 

cuidadores quando solicitados em consultas, com a capacidade de investigar possíveis 

desencadeantes e a causa desse evento, além de observar o modo de controle do choro 

aplicado pelos pais e cuidadores para acalmar o bebê (HALPERN e COELHO, 2016). 

Tratamentos alternativos como acupuntura têm se despontado como possível 

terapia para o cuidado dos bebês com CE, visando diminuir os episódios de choro em 

frequência e duração. Estudo realizado na Dinamarca, com bebês com CE submetidos a 

tratamento com acupuntura, apresentou redução na duração e na intensidade do choro 

(LANDGREN et al., 2010). Porém, em revisão sistemática e meta-análise para avaliar o 

efeito da acupuntura no controle da cólica e do CE, conduzida com 3 ensaios clínicos 

randomizados após exclusão dos não elegíveis (405), a acupuntura não se mostrou eficaz 

no controle do choro (SKJEIE et al., 2018). 

Apesar desses tratamentos serem indicados em publicações cientificas, a 

Academia Americana de Pediatria (AAP) e Organização Mundial da Saúde (OMS) não 

possuem uma recomendação específica para cuidado do bebê com choro excessivo. A 

Sociedade Brasileira de Pediatra (SBP) recomenda para acalmar o choro do bebê ou cólica 
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uma série de cuidados, pegar o bebê no colo e manter contato direto da barriga do bebê 

com a barriga da mãe, manter o bebê enrolado uma manta, realizar flexões das coxas do 

bebê sobre a própria barriga, dar banho morno no bebê, aplicar compressas na barriga, 

reduzir estímulos para o bebê, evitar locais com muito barulho e aglomeração de pessoas, 

manter o bebê em ambiente tranquilo, usar música ambiente suave, criar uma rotina para 

banho, sono, passeio e outras atividades. Além dos cuidados recomendados, a SBP 

contraindica a oferta de chás, diferentes leites/fórmula láctea artificial ou usar 

medicamentos sem a orientação do pediatra (SBP, 2020).  

É de extrema importância a adequada escuta e capacitação do profissional de 

saúde para atendimento de bebês com CE, pois as famílias tendem a procurar alternativas 

para o tratamento do CE com produtos homeopáticos, probióticos e fitoterápicos, algumas 

vezes sem prescrição médica ou evidência científica suficiente para sua indicação (DI 

GASPERO et al.,2019). 

Ensaios clínicos randomizados para desenvolvimento de probióticos apontam 

como uma terapia alternativa para lactentes com CE o uso de fórmulas lácteas artificiais 

com bactérias Lactobacillus reuteri DSM17938, Lactobacillus rhamnosus 

(FloraActive™)19070-2 e Lactobacillus reuteri (FloraActive™) 12246, auxiliando na 

redução da duração e na intensidade do CE. Entretanto, é importante ressaltar que as 

crianças no período do CE devem receber aleitamento materno exclusivo, alimento que 

já provém oligossacarídeos prebióticos e bactérias probióticas ideais para colonização da 

sua microbiota intestinal e, apesar aparente benefício proveniente dos probióticos 

testados, esses produtos não foram capazes de cessar completamente as crises de CE 

(GERASIMOV et al., 2018; SAVINO et al., 2018). 

O único país que possui uma organização no sistema nacional de saúde (SNS) 

para cuidado das crianças com CE e suas famílias é o Reino Unido, por meio do 

“Programa de Suporte para os Pais de bebês com choro excessivo” (PSPBCE), incluído 

no United Kingdom National Health Service (UKNHS) após o estudo “Sobrevivendo ao 

Choro”. O PSPBCE consiste em diferentes ações no SNS inglês, construção e suporte de 

um website, elaboração de materiais impressos e programa de terapia cognitiva 

comportamental para os pais, com sessões de apoio entre os pais e conduzido por um 
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profissional qualificado, triagem para Depressão Pós-natal por escala de Edimburgo e 

Questionário de Ansiedade Generalizada de Transtorno de Ansiedade, a ambos os pais. 

Com este PSPBCE, foi possível realizar avaliação prospectiva dos materiais e atividades 

de promoção da saúde mental dos pais de bebês CE (JAMES-ROBERTS et al.,2019). As 

famílias que aderiram ao PSPBCE, apresentaram menor risco de sofrer com ansiedade e 

depressão, em relação aos pais que não participaram do PSPBCE (POWELL et al., 2018). 

Devido à escassez de informação sobre a condição de CE na população brasileira, 

com um único estudo nacional conduzido na região Sul do país, é importante o 

desenvolvimento de pesquisas sobre o CE em diferentes regiões brasileiras, 

principalmente, em regiões mais afastadas e socialmente mais vulneráveis. O Estudo 

MINA-Brasil é a primeira coorte de nascimentos na Amazônia Ocidental brasileira, e é 

de grande importância identificar a ocorrência do CE e fatores associados nessa 

população. Espera-se com os achados deste estudo contribuir para o planejamento de 

políticas públicas e formulação de intervenções precoces na atenção básica à saúde 

infantil, oferecendo subsídios para formação e atuação de profissionais de saúde no 

cuidado humanizado à criança e seus familiares.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

Investigar a ocorrência de bebês com choro excessivo e fatores associados em uma coorte 

de nascimentos em Cruzeiro do Sul, estado do Acre.  

2.2 Objetivos específicos 

- Descrever a ocorrência e características neonatais de bebês com choro excessivo, 

comparados aos bebês com choro normal. 

- Descrever as características sociodemográfica, obstétricas e de saúde de mães de bebês 

com choro excessivo.  

-Analisar os fatores associados ao choro excessivo nos primeiros meses de vida.  
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3. MÉTODOS 

3.1 Delineamento do estudo 

O Estudo MINA-Brasil é uma coorte de nascimentos de base populacional com 

recrutamento de gestantes e seus bebês desde o nascimento, conforme detalhamento em 

publicação anterior (CARDOSO et al., 2020). Para o presente estudo, dados da linha de 

base, puerpério e rastreio do choro no puerpério e aos 3 meses de idade foram 

considerados na análise (Figura 1).  

Os critérios de inclusão para a presente análise foram:  mães com bebês nascidos vivos 

no Hospital Estadual da Mulher e da Criança do Juruá, entre 1° de julho de 2015 a 30 de 

junho de 2016, ter residência fixa na área urbana do município de Cruzeiro do Sul (CZS), 

estado do Acre, participação voluntária mediante concordância e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ter participado do seguimento no puerpério 

e respondido ao rastreamento do choro.  
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Figura 1. Delineamento do estudo sobre bebês com choro excessivo no início da 

vida na coorte de nascimentos MINA-Brasil. 

 

3.2 Área e população de estudo 

Cruzeiro do Sul é um município localizado no estado do Acre, situado na região 

Norte do Brasil. Distancia-se 636 km da capital, Rio Branco, fazendo limite com o Peru, 

o estado do Amazonas e os municípios acreanos de Tarauacá, Rodrigues Alves, Porto 

Walter e Mâncio Lima (Figura 2). Com base na Estimativa de População do IBGE para 

2019, o município tinha 88.376 habitantes (50% mulheres), sendo 70,5% residentes na 

área urbana (IBGE, 2019). A informação mais recente sobre o Índice de Desenvolvimento 

Maternidade 

Recrutamento de mães com bebês, que nasceram no Hospital Estadual da Mulher e da 

Criança do Juruá, entre julho/2016 e junho/2017. 

- Coleta de dados da linha de base: características socioeconômicas, demográficas, 

informações obstétricas e neonatais.  

 

 

 

 

Seguimento no Puerpério 

Acompanhamento por entrevista telefônica no primeiro mês de vida (aos 30 a 45 dias 

pós-parto), momento em que houve o rastreio do choro excessivo no início de vida, 

realizado entre dezembro/2016 e novembro/2017. 

-  Coleta de dados: morbidade e padrão alimentar dos lactentes, e morbidades maternas. 

Seguimento aos 3 meses 

Acompanhamento por entrevista telefônica, apenas das crianças com choro excessivo 

no primeiro mês de vida, momento em que realizou o rastreio do choro prolongado 

março/2017 e fevereiro/2018. 

-  Coleta de dados: morbidades e padrão alimentar do lactente.  
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Humano (IDH) de Cruzeiro do Sul é do ano de 2010, o IDH do município era de 0,664, 

o que situa o município com na faixa do IDH médio (0,600 a 0,699) segundo a 

classificação do programa das nações unidas para o desenvolvimento (IBGE, 2010), 

porém o IDH de Cruzeiro do Sul, estava abaixo da média nacional que era 0,761 em 2018, 

na posição 79º no ranking global (PNUD, 2019). 

 

Fonte:www.pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_do_Sul_(Acre)#/media/Ficheiro:Acre_Municip_Cru

zeirodoSul.svg 

Figura 2: Mapa do Estado Do Acre, com destaque para a localização do 

município de Cruzeiro do Sul 

 

Em Cruzeiro do Sul, o Hospital Estadual da Mulher e da Criança do Juruá é a 

maternidade de referência para todos os municípios localizados na Região do Juruá, 

Tarauacá e Envira. A unidade dispõe de 84 leitos, sendo 20 alojamentos conjuntos (com 

acomodações para acompanhantes), 11 de ginecologia, oito do método Mãe Canguru, seis 

de pré-parto, parto e pós-parto, três leitos rede (para as mães indígenas), 11 de pediatria, 

quatro de recuperação pós-anestésica, dois de UTI materna, 10 de UTI neonatal, quatro 

salas cirúrgicas, uma sala de curetagem, um consultório de avaliação, um banco de leite 

e um lactário (para preparo de leite para as crianças internadas). A maior parte dos partos 
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assistidos no município são realizados no Hospital Estadual da Mulher e da Criança do 

Juruá (HEMC), no ano de 2017, 96% dos partos de Cruzeiro do Sul, foram realizados no 

HEMC, facilitando a coleta de dados do presente estudo no momento do parto (MS, 

2017).  

Entre julho de 2015 e junho de 2016, foram identificadas 1881 internações para 

parto. Destes, foram identificados 16 natimortos e 112 abortos; 184 mães recusaram 

participar da pesquisa e com 18 mães não foi possível o contato pelos pesquisadores, 

restando 1551 mães que concordaram em participar do estudo na linha de base. Para o 

acompanhamento longitudinal, foram considerados elegíveis 1246 mães residentes na 

região urbana, excluindo-se 305 mães residentes da área rural devido às dificuldades 

logísticas para o seguimento (CARDOSO et al., 2020).  

 

3.3 Aspectos éticos 

A participação no presente estudo foi voluntária, mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando sigilo das informações 

obtidas e envio dos resultados individuais da pesquisa.  

O Estudo MINA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP parecer nº 872.613, 13/11/2014).  

O presente trabalho foi também submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e aprovado sob 

o parecer nº 4.236.141 em 25 de agosto de 2020. 

 

3.4 Coleta de dados na linha de base 

A coleta de dados da linha de base teve início na maternidade, durante a internação 

hospitalar materna para o nascimento dos bebês, as mães foram entrevistadas de forma 

individual por meio de questionário semiestruturado (Anexo 1).  



 

 

 

 

35 

 

 

As entrevistas foram realizadas pela equipe de entrevistadores do Estudo MINA-

Brasil, formada por estudantes de pós-graduação em Nutrição em Saúde Pública e em 

Saúde Pública na FSP/USP, que tinham residência fixa na área de estudo durante o 

período de coleta de dados. Foi realizado o treinamento prévio da equipe de 

entrevistadores, de acordo com o manual do entrevistador desenvolvido pelo Estudo 

MINA-Brasil (Anexo 2). 

As informações obtidas nas entrevistas foram registradas em tablets pelos 

entrevistadores, utilizando o programa CSPro (U.S. Census Bureau, ICF Internacional). 

Estas informações seguiram rotina de exportação e verificação de consistência dos dados 

semanalmente, sob supervisão de pesquisadores de pós-doutorado da equipe de 

coordenação do Estudo MINA-Brasil, sediada na FSP/USP, sempre que necessário, com 

revisões e devolutivas à equipe de campo, sobre inconsistências para correções.  

As mães foram abordadas individualmente, e convidadas a participarem do Estudo 

MINA-Brasil, após concordarem em participar da pesquisa e assinarem o TCLE, foram 

coletadas informações: i) socioeconômicos/demográficos: endereço residencial, idade 

materna (anos), escolaridade materna (anos), ocupação materna, cor materna 

autorreferida (branca, preta, parda, amarela ou indígena),  renda familiar, recebe auxílio 

governamental (beneficiária do bolsa família), presença de bens de consumo (índice de 

riqueza domiciliar), chefe do domicílio (mãe ou outra pessoa); ii) ambientais: presença 

de saneamento básico e esgoto, disposição do lixo domiciliar, número de habitantes no 

domicílio, tipo de domicílio, quantidade de cômodos, acesso à rede de energia elétrica; 

iii) fatores relacionados à mulher: situação conjugal (casada  ou  mora com 

companheiro), presença do pai da criança no domicílio; iv) obstétricos e de saúde: tipo 

de parto, número de gestações, paridade (número de gestações), anemia no parto, peso 

pré gestacional, ganho de peso na gestação, xeroftalmia na gestação avaliada por meio de 

entrevista padronizada proposta pela OMS e adaptada para o Brasil ( NEVES et al., 2019); 

v) fatores relacionados ao bebê: sexo, peso e comprimento ao nascer, apgar, idade 

gestacional de nascimento, se houve aleitamento materno na primeira hora de vida, tipo 

de aleitamento. 

Além das informações obtidas nas entrevistas, os dados sobre número de consultas 
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de pré-natal, o tipo de parto, os dados antropométricos de nascimento como peso, 

comprimento e perímetro cefálico ao nascer, a idade gestacional, e a ocorrência de 

aleitamento materno na primeira hora de vida, foram informações coletadas do prontuário 

médico, essas informações foram medidas e registradas pela equipe de profissionais da 

saúde, prestadores de serviço na maternidade. 

Para avaliação do nível socioeconômico das participantes do estudo, calculou-se 

o índice de riqueza baseado na posse de bens de consumo e utilidades domésticas no 

domicílio conforme descrito por Filmer e Pritchett (2001). O índice de riqueza foi obtido 

a partir da análise de componentes principais. O primeiro componente principal explicou 

22,8% da variação entre as famílias, o qual foi usado para derivar pesos (que  se 

encontram entre parênteses) para cada item considerado dentro do domicílio: televisão 

(0,215), aparelho de som (0,101), computador (0,324), aparelho de DVD (0,206),  internet  

(0,309),  TV a cabo  (0,253),  fogão  a  gás  (0,133), geladeira (0,244), liquidificador 

(0,294), ferro elétrico (0,322), micro-ondas (0,277), jogo de sala (0,252), telefone fixo 

(0,223), telefone celular (0,228), bicicleta (0,050), motocicleta (0,211), carro (0,274), 

posse de terras (-0,040) e criação de gado (-0,038). Os escores gerados foram então 

somados para produzir um índice de riqueza domiciliar estimado, que foi por fim 

categorizado em quintis. A adoção desse método se justifica por refletir melhor a situação 

econômica familiar quando comparado à informação sobre renda mensal familiar, que 

pode ser mais imprecisa e difícil de se obter (FILMER e PRITCHETT, 2001). 

A informação de idade gestacional final (IG) foi coletada do prontuário médico 

para as mães participantes da coorte de nascimentos MINA-Brasil. Para as participantes 

que também tiveram acompanhamento pré-natal no Estudo MINA-Brasil (34,1%), com 

realização de avaliações clínicas com exame de ultrassonografia pela equipe de pesquisa, 

adotou-se protocolo de determinação da melhor estimativa de IG por comparação entre 

data da última menstruação (DUM) relatada e medidas biométricas fetais (LOURENÇO, 

2020). 

O peso ao nascer foi obtido pela equipe de profissionais da maternidade com 

balança médica pediátrica digital Toledo Junior (Toledo do Brasil Indústria de Balanças 

Ltda., São Bernardo do Campo, SP, Brasil), com capacidade para 15 kg e variação de 
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0,005 kg. O peso ao nascer dos bebês foi classificado em baixo peso ao nascer (BPN) 

quando inferior a 2500 g, peso adequado (≥ 2500 e < 4000 g) e macrossomia quando 

superior a 4000 g, de acordo com os critérios da OMS (WHO, 1995). Os bebês foram 

classificados segundo IG ao nascer em: prematuro (> 21 e < 37 semanas de gestação), a 

termo (≥ 37 e < 42 semanas de gestação) ou pós-termo (≥ 42 semanas de gestação) (MS, 

2010b). A relação peso ao nascer/idade gestacional (PN/IG) foi determinada conforme os 

padrões internacionais do Projeto INTERGROWTH-21st para dimensões do recém-

nascido (Villar et al., 2014). Os bebês foram classificados, de acordo com a relação peso 

ao nascer para IG, em pequeno para idade gestacional (PIG < -2 escores Z); adequado 

para a idade gestacional (AIG entre -2 e +2 escores Z); e grande para a idade gestacional 

(GIG > +2 escores Z). 

 

3.5 Coleta de dados no puerpério 

No período do puerpério (no período de 30 a 45 dias após o parto) foram realizadas 

ligações telefônicas com duração média de 15 a 20 minutos, realizadas no Laboratório de 

Pesquisas Telefônicas (LABTEL) da Faculdade de Saúde Pública da USP.  

Foi aplicado um questionário semiestruturado (Anexo 3) para coleta de 

informações relativas a: i) condições de saúde e morbidade recente da criança: uso de 

medicamentos e de suplementos ou vitaminas (sim/não), nome dos 

medicamentos/suplementos e posologia (questões abertas), internação (sim/não), motivo 

e período de internação (questões abertas), ocorrência de problemas de saúde tais como 

diarreia, sangue nas fezes, febre, chiado no peito, tosse seca, tosse com catarro, 

pneumonia, problema de ouvido, malária e dengue (sim/não) e idade da ocorrência de tais 

episódios (dias); ii) práticas alimentares no primeiro mês: prática atual de aleitamento 

materno (sim/não), motivo da ausência de aleitamento (questão aberta), idade do 

desmame (dias), alimentos recebidos até o momento (água, chá, leite de vaca, leite em 

pó, fórmula láctea artificial, massa de macaxeira, outros alimentos) e idade de introdução 

(dias), uso de mamadeira (sim/não), uso de chupeta (sim/não), exposição solar (sim/não); 

iii) informações sobre a mãe: consumo atual de tabaco, bebidas alcoólicas e uso de drogas 

ilícitas (sim/não), utilização de medicamentos e de suplementos (sim/não), nome do 
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medicamento/suplemento e posologia (questões abertas); d) intercorrências maternas: 

presença de rachadura no peito (sim/não), leite empedrado e/ou mama dura e dolorida 

(sim/não), duração do sangramento vaginal (dias), presença de febre (sim/não) e motivo 

da febre (questão aberta), tratamento de infecção com orientação profissional (sim/não) e 

motivo da infecção (questão aberta). Nessa ocasião, foram obtidas também informações 

sobre apoio social: a frequência com que a mãe pode contar com pessoas que a apoiem 

em diversas situações, utilizando-se questionário “Medical Outcomes Study” (MOS), 

desenvolvido por Sherbourne e Stewart (1991) e validado no Brasil por Griep et al. 

(2005). O MOS é composto por 19 itens, sobre apoio material, afetivo, interação social e 

suporte emocional, cada questão com alternativas de um com cinco, com frequências 

variando de nunca a sempre. A variável “apoio social”, foi criada a partir do score total 

de todas as perguntas do questionário, o ponto de corte utilizado para classificação foi a 

mediana mais frequentes (80 pontos), alto apoio social ≥ 80 e baixo apoio social < 80 

pontos (SHERBOURNE e STEWART 1991; GRIEP et al. 2005). 

 

3.6 Desfecho de interesse: rastreamento de choro excessivo (CE)  

O rastreio do CE foi realizado na entrevista telefônica realizada no puerpério com 

as mães dos bebês. O desfecho de interesse foi a presença de CE no primeiro mês de vida. 

Para coleta dessa informação foram utilizadas as seguintes questões, separadamente e em 

sequência: 

I)“Seu bebê chora atualmente por muito tempo, sem nenhum motivo ou por 

“cólica”? (sim/não). 

II) “Esse choro já dura por pelo menos duas semanas?”(sim/não). 

As mães que responderam positivamente aos dois questionamentos tiveram seus 

filhos classificados com CE no primeiro mês de vida, categorizado como variável 

dicotômica (sim/não), definido de acordo com BRAZELTON (1962), e adaptado dos 

critérios de WESSEL (1954). 
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Para a conclusão do rastreio do choro no início de vida e classificação da 

persistência do choro nos primeiros três meses dos bebês, as mães dos bebês com CE 

foram contatadas novamente aos três meses de vida (90 a 105 dias). Nesse momento, 

nova entrevista telefônica foi realizada, com questionário semiestruturado (Anexo 4) 

apenas com as mães dos bebês com CE no primeiro mês. Foram coletadas as informações 

sobre: i) condições de saúde e morbidade recente da criança: uso de medicamentos e de 

suplementos ou vitaminas (sim/não), nome dos medicamentos/suplementos e posologia 

(questões abertas), internação (sim/não), motivo e período de internação (questões 

abertas), ocorrência de problemas de saúde tais como diarreia, sangue nas fezes, febre, 

chiado no peito, tosse seca, tosse com catarro, pneumonia, problema de ouvido, malária 

e dengue (sim/não) e idade da ocorrência de tais episódios (dias); ii) práticas alimentares 

no primeiro mês: prática atual de aleitamento materno (sim/não), motivo da ausência de 

aleitamento (questão aberta), idade do desmame (dias), alimentos recebidos até o 

momento (água, chá, leite de vaca, leite em pó, fórmula láctea artificial, massa de 

macaxeira, outros alimentos) e idade de introdução (dias), uso de mamadeira (sim/não), 

uso de chupeta (sim/não), exposição solar (sim/não). 

Para averiguar a persistência do CE, as mães foram inquiridas novamente com as 

mesmas questões sobre o padrão de choro de seus filhos: 

I)“Seu bebê chora atualmente por muito tempo, sem nenhum motivo ou por 

“cólica”?’’ (sim/não). 

II) “Esse choro já dura por pelo menos duas semanas?”(sim/não). 

Os bebês, cujas mães responderam positivamente aos dois questionamentos, 

foram classificados com CP no terceiro mês de vida, segundo critério de RAO e 

colaboradores (2004).  

 

3.7 Análise dos dados 

Para análise dos fatores associados foi utilizado como desfecho de interesse o CE. 

As variáveis independentes foram as variáveis sobre condições socioeconômicas, 
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demográficas, características obstétricas das mães e neonatais infantis (obtidas na linha 

de base da coorte de nascimentos), condições sobre estilo de vida e intercorrências de 

saúde das mães, nível de apoio social das mães no puerpério, perfil de saúde e morbidade 

dos bebês no primeiro mês de vida.  

As frequências de CE e CP foram calculadas com respectivos intervalos com 95% 

de confiança (IC 95%). As comparações entre proporções para variáveis independentes 

segundo desfecho de interesse foram realizadas somente com a variável CE devido 

pequena ocorrência de casos de CP. 

Para análise dos fatores associados ao CE, elaborou-se modelo conceitual teórico 

hierárquico, adaptado de publicação anterior de Victora et al. (1997), para seleção inicial 

de variáveis independentes (Figura 3) segundo níveis de determinação distal (fatores 

socioeconômicos e demográficos), intermediário (fatores obstétricos e neonatais) e 

proximal (morbidade materna, práticas alimentares e morbidade infantil no primeiro mês 

de vida). A Razão de Prevalência (RP) e respectivos IC95% foram estimados em modelos 

de regressão Poisson com variância robusta com CE como variável dependente. Para 

ajuste múltiplo, variáveis independentes foram inicialmente selecionadas quando 

associadas ao CE com valor de p <0,20 (Victora et al., 1997). Em cada nível de 

determinação, adotou-se o valor de p < 0,10 para permanência das variáveis 

independentes testadas no nível subsequente. Para definição do modelo de ajuste múltiplo 

final, adotou-se p<0,05. Todas as análises estatísticas forma realizadas com auxílio do 

programa Stata versão 14 (StataCorp, TX, EUA). 
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Figura 3. Modelo conceitual hierárquico de fatores associados ao choro excessivo no 

início de vida. Adaptados de Victora et al., 1997. 

  

Características socioeconômicas e demográficas 

Idade materna, escolaridade materna, morar com companheiro, cor da pele, atividade 

materna remunerada, mãe chefe de família, índice de riqueza do domicílio, família 

beneficiaria do programa bolsa família. 
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s Características obstétricas  

Número de consultas pré-natais, paridade, 

xeroftalmia na gestação, suplementação 

com micronutrientes na gestação, 

morbidade na gestação, índice de massa 

corporal pré-gestacional, tabagismo e 

consumo de álcool na gestação, anemia, 

hipertensão e hemorragia na gestação e 

anemia no parto, tipo de parto. 
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Características maternas e infantis no 1º mês de vida 

Puérpera: morbidade materna (sangramento pós-parto, febre, infecção), tabagismo, 

etilismo, uso de drogas ilícitas, rede de apoio social (MOS) e dificuldades no aleitamento 

materno (lesão mamilar, ingurgitamento mamário).   

Lactente: uso de suplementos vitamínicos, prática de aleitamento materno, morbidade 

(pneumonia, chiado no peito, malária, dengue, diarreia, febre), internação hospitalar, 

introdução precoce de alimentos, uso de bicos artificiais, consumo de açúcar, exposição 

solar. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choro excessivo no início de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características neonatais 

Idade gestacional, peso ao nascer, 

comprimento ao nascer, relação peso de 

nascimento com idade gestacional 

(pequeno ou grande para a idade 

gestacional), aleitamento materno na 1ª 

hora de vida, escore apgar, contato pele a 

pele. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Fluxograma de acompanhamento dos bebês com choro excessivo 

A Figura 4 apresenta o fluxograma do acompanhamento dos bebês com CE no 

primeiro mês de vida e CP no terceiro mês de vida, no estudo MINA-Brasil. A primeira 

fase do seguimento, na maternidade, teve início julho de 2015 a final de julho de 2016, 

foram registrados 1881 partos, dos quais tiveram 1753 nascidos vivos. Dentre estes foram 

elegíveis para seguimento no estudo MINA-Brasil 1551 binômios mãe e bebê, destes 305 

eram residentes na área rural, totalizando 1246 binômios na coorte de nascimentos.  

Durante o acompanhamento no puerpério, foram contatadas 964 mães (76,6%), 

das 1246 elegíveis, dentre os motivos da perda de seguimento: 4 óbitos neonatais, 17 

recusas em participar desta etapa do seguimento, 17 mudanças de cidade, 19 mudanças, 

101 não compareceram a avaliação, 293 não foram encontradas e 430 perdas de 

seguimento.  

Das 964 mães avaliadas, 125 (13,0%) responderam afirmativamente para os dois 

questionamentos do rastreio do CE. No rastreio do choro durante terceiro mês de vida, 

apenas foram questionadas as mães que tiveram bebês com CE no puerpério, foram 

contatas 97 (77,6%) mulheres, das 125 que os filhos apresentavam CE no primeiro mês. 

Destas apenas, 18 mulheres tinham bebês com CP (14,4%) no terceiro mês de vida. A 

frequência de CE no Estudo MINA Brasil foi de 13,0% [IC95% 10,93-15,28]. 
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Figura 4. Fluxograma de mães e bebês elegíveis ao estudo de coorte, que realizam 

rastreamento de choro excessivo. Cruzeiro do Sul, Acre. 

 

 

 

Nascimento de 
Julio 2015-Junho 2016 

Partos na cidade (n = 1881) 
Nascidos vivos (n = 1753) 

Abortos (n= 112) 

Natimorto (n= 16) 

Perdas (n= 18) 

Recusas (n= 184) 

Residentes área rural (n= 305) 
Elegíveis para 

seguimento  
(n = 1551) 

Coorte de Nascimento 

MINA-BRASIL (n= 1246) 

Óbitos neonatais (n= 04) 
Recusas (n= 17) 
Perdas (n= 430): 
• Não encontrado (n= 293) 
• Mudou de cidade (n= 17) 
• Mudou para área rural (n= 19) 
• Não compareceu a avaliação (n= 101) 

Seguimento Puerpério 
Elegíveis (n= 1241) 

Entrevistados (n= 964)             
   Retenção (n= 78%) 

Choro excessivo  
N = 125 (12,9%) 

Seguimento 3º mês 
Elegíveis (n= 125) 

Entrevistados (n = 97)           
   Retenção (n= 77,6%) 

Óbito infantil (n = 01) 
Perdas (n = 27): 
• Não encontrado (n = 23) 
• Mudou de cidade (n = 04) 

Choro prolongado 
N = 18 (14,4%) 
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4.2 Características demográficas, socioeconômicas, obstétricas das mães e neonatais 

infantis.  

A Tabela 2 apresenta as características sociodemográficas e histórico de saúde 

autorrelatado das mães participantes deste estudo, segundo classificação de choro do 

bebê: choro normal (CN) e CE. Em geral, os dois grupos foram muito semelhantes, 

diferenciado estatisticamente apenas em relação à história de doença respiratória materna 

entre os bebês com CE (22%).  A maior parte das mães de bebês com CE tinham mais de 

19 anos (81%), estudaram mais de 9 anos (60%), moravam com companheiro (73%), não 

eram brancas (90%), não eram chefe da família (85%), não eram beneficiárias do 

“Programa Bolsa Família” (61%), já tiveram infecção por malária (61%) e histórico de 

anemia prévia (49%). Não houve diferença estatisticamente significante entre as 

características sociodemográficas das mães das crianças com CE quando comparadas às 

mães de bebês com CN.  
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Tabela 2. Características sociodemográficas e histórico de saúde autorrelatado 

maternas, segundo classificação de choro do bebê.  

* Número de observações difere devido ausência de informações; **Teste Qui-quadrado de Pearson. 

Variáveis* Choro Normal (837) 

N (%) 

Choro excessivo (125) 

N (%) 

Valor de 

p** 

Idade (anos) (n 962) 

<19 

≥19 

 

163 (19) 

674 (81) 

 

24 (19) 

101 (81) 

 

0,94 

 

Anos de estudo (n 925) 

≤9 anos 

           >9 anos 

 

288 (36) 

515 (64) 

 

49 (40) 

73 (60) 

 

0,36 

Mora com companheiro (n 925) 612 (76) 89 (73) 0,43 

Cor da pele (n 925) 

Branca  

Não branca 

 

95 (12) 

708 (88) 

 

 

12 (10) 

110 (90) 

 

0,52 

 

Mãe chefe de família (n 927) 112 (14) 18 (15) 0,81 

Ocupação materna remunerada 

(925) 

243 (30) 30 (25) 0,20 

Índice de riqueza (n 847) 

1º 

2º 

3º 

 

235 (32) 

240 (33) 

261 (35) 

 

35 (31) 

46 (42) 

30 (27) 

 

 

0,12 

 

Bolsa família (n 925) 322 (40) 48 (39) 0,87 

 

Histórico de saúde materno autorrelatado 

   

Hipertensão (n 925) 95 (12) 16 (13) 0,68 

Anemia (n 925) 386 (48) 60 (49) 0,81 

Malária (n 925) 464 (58) 74 (61) 0,54 

Doenças respiratórias (n 925) 99 (12) 27 (22) 0,00 
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4.3 Características de assistência pré-natal e obstétricas, segundo classificação de 

choro do bebê.  

A Tabela 3 apresenta as características de assistência pré-natal e obstétricas das 

mães segundo classificação de choro do bebê. Em ambos os grupos (CN e CE), quase 

metade das mães era primigesta e menos de 10% das mães eram tabagistas. Em relação 

ao acompanhamento pré-natal, houve diferença estatisticamente significante em relação 

ao número de consultas realizadas durante o pré-natal entre os dois grupos, com maior 

proporção de mães com <6 consultas no grupo CE (33%) quando comparada às mães do 

grupo CN (23%). O índice de massa corporal pré-gestacional foi semelhante entre os 

grupos, sendo a maioria das mulheres eutróficas antes da gravidez. A proporção de mães 

que apresentaram xeroftalmia gestacional no grupo de bebês com CE (20%) foi o dobro 

da proporção observada em mães de bebês CN (10%). 
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Tabela 3. Características de assistência pré-natal e obstétricas, segundo 

classificação de choro do bebê.  

* Número de observações difere devido ausência de informações; **Teste Qui-quadrado de Pearson. 

Variáveis* Choro Normal (837) 

N (%) 

Choro excessivo (125) 

N (%) 

Valor de 

p** 

Tabagismo materno (n 925) 66 (8) 9 (7) 0,75 

Fumantes no domicílio (n 925) 246 (31) 34 (28) 0,53 

Nº de consultas pré natal (n 955) 

<6 

≥6 

 

189 (23) 

641 (77) 

 

41 (33) 

84 (67) 

 

0,01 

IMC pré gestacional (n 867) 

Baixo peso 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Obesidade 

 

48 (6) 

445 (59) 

186 (25) 

70 (9) 

 

11 (9) 

61 (52) 

36 (31) 

10 (8) 

0,29 

Ganho de peso gestacional (n 865) 

Insuficiente 

Adequado 

Excessivo 

 

232 (31) 

266 (36) 

249 (33) 

 

36 (31) 

51 (43) 

31 (26)  

 

0,20 

Infecção urinária na gestação (n 961) 564 (67) 86 (69) 0,75 

Suplemento múltiplos micronutrientes pré 

natal (n 961) 

781 (93) 114 (92) 0,57 

Suplemento de ferro pré natal (n 961)  542 (65) 84 (68) 0,51 

Suplemento de ácido fólico pré natal (n 961) 544 (65) 78 (63) 0,65 

Primeira gestação (n 925) 347 (43) 53 (43) 0,96 

Xeroftalmia gestacional (n 962) 88 (10) 25 (20) 0,00 

Malária na gestação (n 962) 60 (7) 11 (9) 0,51 

Dose de vitamina A na maternidade (n 962) 492 (59) 73 (58) 0,93 

Tipo de parto (n 962) 

Vaginal 

Cesárea 

 

459 (55) 

378 (45) 

 

63 (50) 

62 (50) 

 

0,35 

 

Anemia no parto –  

hemoglobina <11 (n 910) 

309 (39) 54 (48) 0,06 

Hipertensão  no parto (n 962) 62 (7) 12 (10) 0,39 

Hemorragia no parto (n 962) 47 (6) 7 (6) 0,99 
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4.4 Características de saúde dos bebês ao nascimento, segundo classificação de choro 

do bebê.  

Na Tabela 4 são apresentadas as informações sobre características de saúde dos 

bebês no momento do nascimento segundo classificação de choro do bebê. Não houve 

diferença estatisticamente significante segundo sexo dos bebês. Em ambos os grupos, 

apenas uma pequena parcela dessas crianças nasceu prematura (< 37 semanas 

gestacionais):  CN (7%) e CE (10%). 

A proporção para prática do aleitamento materno na primeira hora de vida foi a 

mesma entre os dois grupos de bebês de 88%. Quando comparados os índices 

antropométricos destas crianças em escore Z, não houve diferença estatisticamente 

significante entre médias de peso ao nascer entre bebês CN e CE, porém as médias de 

escore Z para comprimento e perímetro cefálico foram maiores entre as crianças com CE 

(0,19 e 0,50) quando comparadas aos valores observados nos bebês CN (0,05 e 0,19), 

respectivamente. 
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Tabela 4. Características de saúde dos bebês ao nascimento, segundo 

classificação de choro do bebê.  

Variáveis 
Normal (837) 

N (%) 

Choro excessivo (125) 

N (%) 
Valor de P** 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

426 (51) 

411 (49) 

 

59 (47) 

66 (53) 

 

0,44 

Prematuridade  61 (7) 12 (10) 0,36 

Peso ao nascer  

<2500g 

2500-3500g 

>3500g 

 

54 (6) 

551 (66) 

232 (28) 

 

9 (7) 

84 (67) 

32 (26) 

 

0,86 

Peso ao nascer  

PIG 

GIG 

 

54 (6) 

47 (6) 

 

9 (7) 

8 (6) 

 

0,88 

Aleitamento na 1ª hora 697 (88) 104 (88) 0,92 

Contato pele a pele 421 (51) 56 (46) 0,25 

Apgar 1º minuto 

<7 

≥7 

 

17 (2) 

818 (98) 

 

5 (4) 

120 (96) 

 

0,17 

Índices antropométricos em 

escore z segundo sexo e 

idade gestacional* 

Média e desvio-padrão 

(n) 

Média e desvio-

padrão (n) 
Valor de P*** 

Peso (n 962) 0,12   0,98 (837) 0,10   0,90 (125) 0,84 

Comprimento (n 961) 0,05   1,05 (836) 0,19   1,08 (125) 0,14 

Perímetro cefálico (n 961) 0,19   1,38 (836) 0,50 1,29 (125) 0,01 

* Número de observações difere devido ausência de informações; **Teste Qui-quadrado de Pearson; *** 

Teste t de Student. 
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4.5 Características de saúde materna no puerpério, segundo classificação de choro 

dos bebês.  

Na Tabela 5 são apresentadas as características de saúde materna durante o 

período do puerpério segundo classificação do choro do bebê.  

As mães de bebês com CE relataram maior frequência de dificuldades na prática 

do aleitamento materno no período do puerpério, com maior proporção de casos de lesão 

mamilar (56%) e de casos de ingurgitamento mamário (inflamação das glândulas 

mamárias) (30%) em relação às mães de bebês CN (48% e 23%, respectivamente).  

Em relação aos hábitos de consumo de álcool e cigarro, os grupos foram similares, 

as frequências relatadas tabagismo e etilismo no puerpério foram inferiores a 3% nos dois 

grupos, sem diferença estatisticamente significante. Em ambos os grupos, nenhuma mãe 

relatou consumo e uso de drogas ilícitas nesta fase.  

O apoio social recebido pelas mães no puerpério foi um importante diferencial 

entre as mães, as mulheres com filhos que tinham CE (44%) receberam menos apoio 

social quando comparadas às mães de bebês com CN (53%; p=0,05). 
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Tabela 5. Características de saúde materna no puerpério, segundo classificação 

de choro dos bebês. 

Variáveis* 

Choro normal (837) 

N (%) 

Choro excessivo (125) 

N (%) 

Valor de P** 

Uso de medicamento/suplemento 

(n 960) 

446 (53) 68 (54) 0,83 

Lesão mamilar (n 961) 401 (48) 70 (56) 0,09 

Ingurgitamento mamário (n 960) 193 (23) 38 (30) 0,07 

Febre (n 959) 181 (22) 23 (18) 0,42 

Sangramento pós parto (n 960) 

≤ 15 dias 

>15 dias 

 

533 (64) 

302 (36) 

 

77 (62) 

48 (38) 

 

0,62 

Procurou o serviço de saúde 

devido ao sangramento (n 474) 

62 (15) 13 (22) 0,18 

Tratamento de infecção (n 960) 95 (11) 17 (14) 0,46 

Apoio social (n 948) 

Baixo 

Alto 

 

388 (47) 

436 (53) 

 

70 (56) 

54 (44) 

 

0,05 

* Número de observações difere devido ausência de informações; **Teste Qui-quadrado de Pearson;  
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4.6 Práticas alimentares e características de saúde infantis de acordo com a 

classificação de choro, no primeiro mês de vida.  

A Tabela 6 apresenta as práticas alimentares e características de saúde infantis, 

no primeiro mês de vida, segundo classificação de choro.  

Nos dois grupos, a proporção da prática de aleitamento materno foi a mesma 

(98%), com cerca de um terço das crianças com CE (27%) e CN (34%) em AME no 

primeiro mês. A proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo ou 

predominante foi 63%, também sem diferença estatisticamente significante entre os dois 

grupos. Entre as crianças com CN, 19 foram totalmente desmamadas no primeiro mês - 

os motivos relatados para o desmame foram: diminuição do leite materno da mãe (21%), 

dificuldade materna para amamentar (18%), dificuldade do bebê em realizar a pega 

(21%), fome do bebê (5) (dados não apresentados na tabela). 

Em relação à introdução precoce de alimentos no primeiro mês de vida 

(contabilização de todos os alimentos diferente do aleitamento materno), a maior parte 

das crianças recebeu algum alimento nessa idade. Contudo, apenas o consumo de chá no 

grupo CE (52%) e CN (40%; p=0,01) e a oferta de açúcar nos alimentos CE (49%) CN 

(36%; p = 0,01) apresentaram diferença estatisticamente significante entre os dois grupos 

de bebês. Em relação ao uso de bicos artificiais, a proporção de bebês com CE (70%) que 

utilizaram mamadeira foi maior quando comparada à frequência entre bebês CN (55%; 

p=0,00). 

Em relação às frequências de outras morbidades no primeiro mês de vida, a 

proporção de bebês com CE (18%) que tiveram diarreia foi maior quando comparada aos 

bebês com CN (10%; p=0,00). Uma pequena parcela dos bebês do grupo CE necessitou 

de internação hospitalar (6%) no primeiro mês de vida, nenhum dos dois grupos relatou 

ocorrência de dengue e duas crianças do grupo CE tiveram pneumonia p= 0,00 (dados 

não apresentados em tabela). 
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Tabela 6. Práticas alimentares e características de saúde infantis de acordo com a 

classificação de choro, no primeiro mês de vida. 

Variáveis* 
Choro normal (837) 

N (%) 

Choro excessivo (125) 

N (%) 

Valor 

de P** 

Aleitamento materno exclusivo (n 962) 284 (34) 34 (27) 0,13 

Aleitamento materno 

predominante (n 962) 
245 (29) 45 (36) 0,12 

 

Consumo de água (n 962) 

 

297 (35) 

 

53 (42) 

 

0,13 

Consumo de chá (n 962) 335 (40) 65 (52) 0,01 

Consumo de leite (n 962) 103 (12) 19 (15) 0,36 

Fórmula láctea artificial (n 962) 205 (24) 29 (23) 0,75 

Consumo massa de macaxeira (n 962) 107 (13) 20 (16) 0,32 

Introdução de alimentos sólidos 

(n 962) 
552 (66) 91 (73) 0,12 

Açúcar nos alimentos (n 643) 198 (36) 45 (49) 0,01 

Açúcar no chá (n 400) 139 (41) 33 (51) 0,16 

 

Uso de mamadeira (n 962) 

 

459 (55) 

 

87 (70) 

 

0,00 

Uso de chupeta (n 962) 241 (29) 37 (30) 0,85 

Uso de suplemento vitamínico ou 

medicamentos (n 962) 
379 (45) 59 (47) 0,68 

 

Morbidades nos últimos 15 dias: 
   

Diarreia (n 962) 81 (10) 22 (18) 0,00 

Febre (n 962) 156 (19) 31 (25) 0,10 

Chiado no peito (n 962) 265 (32) 47 (38) 0,18 

Tosse seca (n 962) 94 (11) 13 (10) 0,78 

Tosse com catarro (n 962) 89 (11) 14 (11) 0,84 

Banho de sol (n 962) 613 (73) 92 (74) 0.93 

* Número de observações difere devido ausência de informações; **Teste Qui-quadrado de Pearson  
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4.7 Razão de prevalência (RP) bruta e ajustada, e respectivos intervalos com 95% 

de confiança (IC95%), para fatores associados ao choro excessivo no primeiro mês 

de vida (n = 912). 

A Tabela 7 apresenta os valores de Razão de Prevalência (RP) bruta e ajustada 

para os fatores que permaneceram associados ao CE no primeiro mês de vida, segundo 

seleção hierarquizada das variáveis independentes em cada nível de determinação, 

mantendo-se no modelo múltiplo final ajuste para o índice de riqueza. Os fatores 

associados ao risco para CE foram ter realizado menos de 6 consultas pré-natais, mãe 

com xeroftalmia gestacional, mãe com baixo apoio social no puerpério, valores maiores 

para comprimento e perímetro cefálico ao nascer e uso de mamadeira no primeiro mês de 

vida do bebê. Como fator inversamente associado ao CE foi encontrado o maior peso ao 

nascer. 
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Tabela 7. Razão de prevalência (RP) bruta e ajustada, e respectivos intervalos com 

95% de confiança (IC95%), para fatores associados ao choro excessivo no primeiro 

mês de vida (n 912).  

Variáveis RP bruta (IC 95%)   RP ajustada (IC 95%) 

Índice de riqueza     

1º 1,48 (0,91-2,41)  1,20 (0,72-1,78) 

2º 1,27 (0,79-2,04)  1,11 (0,69-1,80) 

3º 1,30 (0,81-2,06)  1,13 (0,71-1,78) 

4º  1  1 

N° de consultas pré-natal    

≥6 1  1 

<6 1,54 (1,09-2,17)  1,47 (1,04-2,07) 

Xeroftalmia na gestação 1,88 (1,27-2,78)  1,76 (1,18-2,63) 

Peso ao nascer* 0,46 (0,12-1,81)  0,68 (0,54-0,86) 

Perímetro cefálico ao nascer* 1,47 (0,96-2,25)  1,32 (1,14-1,52) 

Comprimento ao nascer* 2,10 (1,16-3,78)  1,24 (1,01-1,54) 

Apoio social materno no puerpério    

Alto (≥80) 1   1 

Baixo (<80) 1,39 (0,99-1,93)  1,36 (0,98-1,90) 

Uso de mamadeira no 1° mês 1,74 (1,22-2,50)  1,76 (1,23-2,50) 

*Escore z segundo sexo e idade gestacional, contínuo. 
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5. DISCUSSÃO 

No presente estudo, quando consideradas todas as crianças nascidas no período e 

elegíveis para o acompanhamento em área urbana, a frequência de bebês com CE 

encontrada foi de 13% (IC95% 10,93-15,28), enquanto a frequência encontrada de CP foi 

de 14,4% (IC95% 10,56-26,17). Após ajuste múltiplo, foram encontrados como fatores 

protetores para CE no primeiro mês de vida: ter realizado mais de 6 consultas durante 

pré-natal, maior peso ao nascer e maior escore de apoio social materno durante o 

puerpério. Em relação aos fatores de risco para o CE no primeiro mês de vida, ocorrência 

de xeroftalmia gestacional, maior perímetro cefálico ao nascer, maior comprimento ao 

nascer e uso de mamadeira no primeiro mês de vida do bebê foram positivamente 

associados ao CE na população estudada. 

Esses resultados constituem as primeiras informações disponíveis até o momento 

sobre CE na região norte do país, sendo também a segunda pesquisa nacional a investigar 

CE no Brasil. O primeiro trabalho que investigou o CE nas crianças brasileiras foi 

realizado em Pelotas, Rio Grande do Sul (SANTOS et al., 2015). Nessa coorte de 

nascimentos de Pelotas, a prevalência de CE foi de 11,9% (10,9-13,0%). A forma de 

rastreamento do CE nessa coorte de Pelotas foi diferente da utilizada no presente estudo, 

as mães foram questionadas em visitas domiciliares, no terceiro mês de vida dos bebês, 

com a pergunta “Em comparação com bebês da mesma idade, seu bebê chorava mais, 

menos ou o mesmo". Apesar das diferenças metodológicas, geográficas e 

socioeconômicas, entre as cidades de CZS e Pelotas, e entre os estudos, ambas as coortes 

tiveram ocorrências similares de crianças com CE no início de vida.  

No Paquistão e Nigéria foram os outros únicos países em desenvolvimento, além 

do Brasil, que também avaliaram a frequência do CE. Na investigação realizada no 

Paquistão, foi encontrada a prevalência de 21% de crianças com CE (intervalo de 

confiança não informado) (FAZIL, 2011). Já na investigação realizada na Nigéria a 

prevalência era de 7,9% (intervalo de confiança não informado) (IBEZIAKO, 2009).  

O CE foi investigado em maior parte nos países desenvolvidos da Europa, os 

primeiros países a avaliaram a presença de CE foram a Alemanha com 21% (IC95% 17,9–

24,1) de bebês com CE (WURMSER et al., 2001) e a Holanda, na qual avaliou diferentes 
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formas de triagem do CE, encontrando diferentes frequências, a depender da definição do 

critério de avaliação do CE, as frequências variaram de 2,0% à 9,9% (intervalos de 

confiança não informado) (REIJNEVELD et al., 2001). Nos diferentes estudos dos países 

europeus, a frequência de CE variou de 2,8% encontrada na Holanda (SMARIUS et al., 

2018) a 10,1% na Alemanha (PETZOLDT et al., 2014). A ocorrência de bebês com CE 

representada pelo atual estudo, classifica o Brasil, entre os países com maiores 

frequências de crianças com CE, ficando atrás apenas da Alemanha e Paquistão.  

Já a frequência encontrada de CP no terceiro mês de vida na atual pesquisa, é 4 

vezes maior, que a ocorrência de CP investigada Suécia e na Noruega, que encontrou a 

frequência de 3,6% na população dos dois países (intervalo de confiança não informado) 

(RAO et al., 2004). 

 Não há informações sobre o acompanhamento pré-natal nas publicações sobre 

CE no início de vida, porém entre os fatores associados a ocorrência de CE, ter realizado 

menos de 6 consultas de acompanhamento pré-natal, apresentou-se como um fator de 

risco para a ocorrência de CE no início de vida.  Na investigação de Petzold e 

colaboradores, gestantes que passaram por exposições estressantes durante a gestação e 

apresentavam baixa escolaridade tiveram maior chance de terem bebês com CE no início 

de vida [OR 2,34 IC 95% 1,02-5,39] (PETZOLD et al., 2014). Esse achado reforça a 

importância de investigar histórico de eventos no período gestacional dos bebês que 

sofrem com CE, além da importância do acesso adequado ao serviço de saúde na 

programação e saúde do bebê a longo prazo.   

No presente estudo, os parâmetros antropométricos medidos ao nascimento 

(realizados na rotina do atendimento do serviço de saúde e obtidos nos prontuários da 

maternidade), tais como peso, comprimento e perímetro cefálico, foram associados à 

ocorrência de CE: maior comprimento e perímetro cefálico foram positivamente 

associados ao CE e maior peso ao nascer mostrou-se inversamente associado ao CE. A 

hipótese para esses achados pode estar relacionada a restrições e adversidades sofridas 

durante o crescimento fetal intrauterino, afetando a funcionalidade do trato digestório e 

do sistema nervoso central (SØNDERGAARD et. al., 2000; MUNCK et al., 2008).  Na 

literatura científica, até o momento investigada apenas em países ricos, o baixo peso ao 
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nascer já é reconhecido como fator associado ao CE; contudo, os outros parâmetros 

antropométricos de nascimento, não foram previamente identificados como fatores de 

risco para o CE (SØNDERGAARD et. al., 2000; MUNCK et al., 2008; RAO et al., 2004). 

Na coorte de nascimentos conduzida na Dinamarca (n= 62.761), foi observado que bebês 

pequenos para a idade gestacional (peso ao nascer abaixo do percentil 10) tiveram maior 

chance de apresentar CE [OR 1,2 IC 95% 1,1-1,3] (MILIDOU et al., 2014). Em outro 

estudo de coorte dinamarquês, conduzido com 2.035 bebês, com o objetivo de descrever 

como o crescimento fetal e a idade gestacional afeta o CE, foi observado que bebês com 

baixo peso ao nascer tiveram mais que o dobro de chance de apresentar CE quando 

comparados a bebês com peso ao nascer entre 3.500 e 4.499 g [OR 2,7 IC 95% 1,2-6,1], 

após ajuste para idade gestacional, altura materna e hábitos de fumo maternos 

(SØNDERGAARD et. al., 2000). 

 

A vitamina A é um nutriente essencial ao longo do ciclo da vida, Hanson e 

colaboradores (2017) identificaram que a deficiência de vitamina A na gestação 

apresentou desfechos negativos no recém-nascido, estando associado a menor percentil 

de peso (p=0.007), o, comprimento (p=0.001), e perímetro cefálico no nascimento (p 

0.02) (HANSON et al., 2017). Na coorte de Goedhart e colaboradores (2011), conduzida 

em Amsterdam com 5218 pares de mães e bebês acompanhados desde o primeiro 

trimestre da gestação até o 3º mês pós parto,  foi avaliado se o CE poderia ter origem 

nutricional precoce durante o desenvolvimento fetal, observando-se que mulheres no 

menor quintil de concentração sérica de vitamina B12 (<251.2 pg/mL) no primeiro 

trimestre gestacional (≤12 semanas) apresentaram bebês com maior chance para CE no 

início de vida (OR 3.91 [IC95%1.78–8.59]) (GOEDHART et al., 2011). No presente 

estudo, a xeroftalmia gestacional, sintoma clássico e fortemente associado à deficiência 

de vitamina A durante o período gestacional, foi identificada como um fator de risco para 

o CE. Sabe-se que o ambiente intrauterino desfavorável e estressante, com possíveis 

restrições intrauterinas de micronutrientes e outras substâncias, podem estar associados 

ao CE (WOLKE et al., 2009).  

 

As práticas alimentares no início de vida impactam no desenvolvimento do CE. 

Neste estudo, a alimentação por meio de mamadeira no primeiro mês de vida do bebê foi 
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associada ao risco para o CE, independentemente do tipo de alimentos oferecido por meio 

dela (chá, leite em pó, fórmula láctea artificial, leite de vaca fluido, água ou massa de 

macaxeira). Em estudo transversal conduzido na cidade de Haifa em Israel, com 94 pares 

de mães e bebês recrutados em centros de saúde materno infantil, foi observado que bebês 

de 2 a 4 meses amamentados exclusivamente com leite materno tiveram prevalência 

significativamente menor de CE (p=0,04), menor gravidade das crises de irritabilidade 

(p=0,03) e noites de sono melhores (p=0,06) quando comparados aos bebês que faziam 

uso de fórmula láctea artificial (ENGLER et al., 2012).  No presente estudo, é importante 

reforçar que a população estudada teve uma pequena frequência de AME, com introdução 

inadequada de diversos alimentos nesse período crucial da vida. A imaturidade intestinal 

do lactente não permite a metabolização e aproveitamento adequado dos nutrientes 

advindos de outros alimentos que não o leite materno (ENGLER et al., 2012). Em estudo 

anterior, bebês alimentados com fórmula infantil à base de leite de vaca foram associados 

à maior prevalência de CE e cólica intestinal (LOTHE et al., 1982). A introdução precoce 

de alimentos traz riscos de diarreia, inadequado ganho de peso, alergias alimentares e 

infecções no início de vida (DOUGLAS et al., 2011; HALPER e COELHO, 2016). O uso 

específico de mamadeira no primeiro mês de vida não foi descrito como fator de risco 

para o CE em estudos anteriores. Contudo, Schmid e colaboradores (2010) definem o CE 

como um dos distúrbios que compõe os problemas regulatórios (PR), somado às 

dificuldades alimentares e dificuldade de sono no início de vida. Nesse estudo, os autores 

identificaram que o estabelecimento do AME nos primeiros meses de vida do lactente foi 

protetor para PR (OR 0,51 IC95% 0,35–0,74).  

 

 O apoio à mãe no puerpério é essencial para o suporte à maternidade e manejo do 

CE nos bebês. No presente estudo, as mulheres que relataram baixo apoio social 

(receberam ajuda <80% das vezes que precisaram), seus filhos apresentaram maior risco 

para CE, mostrando o baixo apoio social à mãe como um fator de risco para o 

desenvolvimento do CE.  Em estudo anterior, o CE foi associado à exaustão e estresse 

dos pais. O estresse materno, antes, durante e após a gestação, foi um fator risco para o 

CE:  mulheres que sofreram ansiedade pré-gestacional apresentaram maior chance de ter 

bebês com CE (OR 2,54 [IC 95% 1,11-5,78]), e também as mães que sofreram com 

estresse e ansiedade até 16 semanas após o parto (OR 2,87 [IC 95% 1,13-7,28]) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lothe+L&cauthor_id=7088636


 

 

 

 

60 

 

 

(PETZOLDT et al., 2014). É de grande importância o adequado suporte para as mães, 

com a presença da rede de apoio fornecido à mãe, contribuindo para redução do estresse 

materno e a prevenção da ocorrência do CE, especialmente no período do puerpério 

(GRIEP et al., 2005).  

 

Apesar do pioneirismo do presente estudo, algumas limitações devem ser 

apontadas. A principal limitação relaciona-se às perdas de seguimento, esperadas em 

estudos com delineamento longitudinal. A falta de informação sobre o desfecho de 

interesse para as perdas de seguimento pode ter influenciado os resultados encontrados, 

além de impossibilitar a investigação aprofundada dos fatores associados ao CP devido 

pequeno tamanho amostral. Outra limitação refere-se à coleta de informações 

autorreferida para características de saúde e morbidade das crianças, o que pode ter 

contribuído para subestimação ou superestimação das frequências de algumas 

informações obtidas. As medidas antropométricas aferidas no nascimento do bebê, foram 

medidas pelos profissionais de saúde da maternidade, os mesmos passaram por 

treinamento pela equipe de pesquisadores, mas há possibilidade de erros nessas medidas, 

principalmente o comprimento e perímetro cefálico, estimativas mais difíceis de aferir, 

contudo a aferição do peso foi realizada por meio de balança eletrônica calibrada e 

avaliada diariamente pela equipe de pesquisadores de campo. Outra limitação a ser 

considerada refere-se a possível confundimento residual, uma vez que nem todas as 

variáveis associadas ao CE descritas na literatura foram possíveis de mensuração. Há 

também uma limitação importante em relação à definição utilizada para rastreio do CE, 

uma vez que não há consenso para critérios de rastreio do CE, com grande variedade de 

definições de CE entre os estudos já publicados. No entanto, destaca-se a relevância do 

estudo sobre a ocorrência e fatores associados ao CE na primeira coorte de nascimentos 

de base populacional na Amazônia Ocidental Brasileira. As informações de 

características de saúde materna e infantis no pós-parto foram coletadas dentro de um 

curto prazo entre o nascimento e a realização da entrevista de acompanhamento no 

puerpério (30-45 dias), minimizando potencial viés de memória materno e contribuindo 

para maior confiabilidade geral dos resultados. 

Os resultados deste estudo podem ajudar a identificar os bebês mais vulneráveis e 

com maior risco para o desenvolvimento de CE no início de vida, impactando desde a 
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prevenção no período gestacional até o acompanhamento de saúde infantil nos primeiros 

meses de vida. Os achados deste estudo permitiram identificar os fatores de risco para o 

desenvolvimento do CE no início da vida, oferecendo evidências para o planejamento de 

ações e cuidado adequado na atenção primária à saúde infantil em população de um 

município Amazônico. Para futuras investigações, estudos que possam contribuir para 

padronização de critérios de rastreamento do CE são particularmente importantes. Com 

uma metodologia simples, rápida e eficaz, é possível reproduzir e ampliar o rastreio do 

CE em diferentes locais, em especial nos inquéritos de saúde realizado durante as 

campanhas de vacinação infantil, por se tratar de perguntas simples e de fácil 

compreensão pelas mães ou responsável pela criança. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo observou alguns fatores associados ao choro excessivo no início 

de vida, desde fatores distais como acesso a atendimento de saúde (acompanhamento pré-

natal), intermediário como xeroftalmia gestacional e proximais, incluindo os parâmetros 

antropométricos ao nascimento, uso de mamadeira no primeiro mês de vida e adequado 

apoio social à mãe no período do puerpério.  

 Esses resultados são importantes para o SUS, em especial na atenção primária à 

saúde, para o acompanhamento pré-natal, obstétrico e de puericultura.  

  É na atenção primária à saúde que podem ser identificadas as gestantes propícias 

a terem bebês que podem vir a desenvolver CE, e as puérperas com seus filhos que já 

podem ter CE. Desta forma, o presente trabalho servirá para planejamento de ações e 

capacitação continuada dos profissionais da saúde para o adequado rastreio e prevenção 

do CE. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E HISTÓRIA DE SAÚDE DAS 

MÃES 

Anexo 2: MANUAL DE TRABALHO DE CAMPO: ORIENTAÇÕES PARA COLETA 

DE DADOS 

Anexo 3: FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO NO PUERPÉRIO 

Anexo 4: FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO NO 3º MÊS DE VIDA – 

CHORO 
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8.1 Anexo 1  

Anexo 1: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E HISTÓRIA DE SAÚDE 

DAS MÃES 
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8.2  MANUAL DE TRABALHO DE CAMPO: ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE DADOS 
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8.3 FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO NO PUERPÉRIO 
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8.4 FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO NO 3º MÊS DE VIDA – CHORO 
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