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Resumo: 

 

Introdução: Em áreas urbanas marginalizadas as creches representam política social 

promissora para a diminuição da pobreza, promoção da educação e da segurança 

alimentar para a cidadania. Em dois anos ocorreu no Brasil aumento de 11,2% no 

número de matrículas, passando de 1,6 milhões em 2007 para mais de 1,8 milhões em 

2009. Uma das grandes responsabilidades da creche é a alimentação da criança. A 

introdução adequada dos novos alimentos no primeiro ano de vida, bem como a 

disponibilização de alimentos variados, saudáveis e em ambiente agradável permite 

que a criança inicie a aquisição das preferências alimentares responsáveis pela 

formação do hábitos alimentares saudáveis. De acordo com a Sinopse Estatística do 

Professor 2009 no Brasil existiam 127.657 professores de creches. Desses 46,18% 

(58.954) haviam concluído o ensino superior. O educador tem papel fundamental 

enquanto promotor de hábitos alimentares saudáveis e adequados. Apesar disso, não 

existem no país cursos de formação específica para educadores de creche, no que diz 

respeito à saúde e alimentação da criança.  

Objetivo: Avaliar o efeito de um treinamento específico sobre saúde e nutrição nos 

conhecimentos e práticas de educadores de berçários de creches sobre alimentação e 

nutrição infantil.  

Métodos: Ensaio institucional randomizado realizado em oito creches da subprefeitura 

de Santo Amaro - SP, 4 de administração direta e 4 de administração indireta. Duas 

creches de cada grupo foram sorteadas para receberem um treinamento. Para avaliar o 

conhecimento sobre alimentação infantil foi utilizada metodologia quantitativa através 

da aplicação de um questionário estruturado e pré-codificado com questões fechadas. 

Para avaliar a prática dos educadores quanto a oferta da alimentação foi utilizada 

abordagem qualitativa com aplicação da técnica de grupo focal. 

Resultados: Os resultados das análises quantitativas mostraram que as educadoras 

das creches expostas ao treinamento obtiveram diferença entre a nota inicial e final 

maior do que as de creches não expostas (p<0,05). Quando a nota foi analisada por 

sub-tema, constatou-se que essa diferença se deu principalmente devido à 

incorporação de conhecimento do tema alimentação complementar (p=0,006). A 

análise dos grupos focais identificou que o discurso das educadoras que participaram 

do treinamento está pontuado de indícios de mudanças, de reconhecimento de que é 



 
 

  

preciso e possível mudar, além disso, o treinamento reforçou a importância da 

formação continuada. 

 

Conclusão: O conceito de que uma escola deve ter profissionais qualificados que 

conheçam os princípios básicos sobre alimentação, higiene e desenvolvimento infantil 

deve ser reforçado. Os dados encontrados neste trabalho demonstram que a educação 

continuada é de extrema relevância. Educadores devem ser capazes de lidar com a 

alimentação em um sentido amplo, não só para saber como avaliar um cardápio e 

cuidar das condições higiênicas, mas também saber como transformar este momento 

em uma experiência lúdica e de aprendizagem. Este estudo mostra que investimentos 

na formação de recursos humanos são de grande importância, para que assim ocorra 

melhoria da relação de custo-efetividade para os elevados investimentos públicos 

realizados no país em creches.  

 

Palavras chave:    Alimentação, Creches, Capacitação Profissional, Criança, Nutrição 

do lactente, Educação em Saúde. 
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1. Projeto CrechEficiente 

 

Apesar do alto investimento público em políticas de saúde em todo o mundo, 

que subsidia a elaboração e execução de inúmeros programas de controle e prevenção 

das doenças mais prevalentes na infância, permanecem altas as taxas de infecções e 

distúrbios nutricionais em lactentes e pré-escolares de países em desenvolvimento, 

sugerindo, que os esforços realizados são insuficientes para a solução do problema ou 

ainda, esbarram em dificuldades práticas de execução, para as quais modelos 

estratégicos, mesmo embasados cientificamente, seriam de difícil incorporação na 

realidade sócio-cultural das comunidades de risco (1).  

A estratégia de promoção da saúde para melhorar a qualidade de vida das 

crianças em comunidades é o resultado de mudanças na teoria e na prática das 

atividades em saúde pública. Essas alterações foram propostas pelo Informe Lalonde, 

publicado no Canadá em 1974, seguido pela Carta de Ottawa em 1986, onde se 

reconhecem os fatores sociais, ambientais e os estilos de vida como fatores 

determinantes das condições de saúde (2). 

Desde 1995 a Organização Panamericana de Saúde, Oficina Regional da 

Organização Mundial de Saúde, estimula a Iniciativa Regional Escolas Promotoras de 

Saúde, que se fundamenta na incorporação do conceito de promoção da saúde nas 

atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino estendidas ao entorno escolar. 

Este conceito foi mencionado pela Carta de Ottawa em 1986, como “o processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo maior participação no controle desse processo, reduzindo os fatores que 

podem resultar em riscos e favorecendo os que são protetores e saudáveis” (3). 

O progressivo aumento do número de matrículas em creches, o investimento 

realizado pela sociedade, a manutenção da alta prevalência de morbidades e as 

deficiências de instalações, equipamentos e recursos humanos, evidenciam a 

importância de programas de educação em saúde em suas dependências, como uma 

tecnologia de interesse social que atenda aos quesitos de efetividade, baixo custo, fácil 

aplicabilidade e grande impacto na melhoria da saúde e nutrição das crianças 

atendidas (4).  
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Nessa perspectiva faz-se necessário que a creche desenvolva meios que visem 

a capacitação de seus profissionais e melhor aproveitamento dos recursos 

disponibilizados, para que, assim, haja a promoção do desenvolvimento integral da 

criança. Seguindo essa linha de pensamento e pesquisa foi criado o Projeto 

CrechEficiente (5).  

Na sua primeira etapa (Financiamento CNPq - Ações de Segurança e Educação 

Alimentar em Creches Públicas e Filantrópicas no Município de São Paulo, 2004-2006), 

a equipe do projeto avaliou as condições de funcionamento destas instituições, a fim de 

descrever os fatores de risco que levam às deficiências alimentares e nutricionais, além 

da eficiência das ações de promoção de saúde e nutrição. Para isso, foi observada a 

adequação de instalações, equipamentos e recursos humanos visando o 

aprimoramento da prestação de serviços voltados às necessidades da população 

infantil atendida (5). 

Apesar do grande investimento, identificaram-se importantes deficiências de 

instalações, equipamentos e recursos humanos para o funcionamento adequado de 

proporção significativa das creches. Além disso, constatou-se que nem sempre tais 

deficiências se prendem a falta de recursos financeiros, parte importante está vinculada 

à falta de informações dos responsáveis pela organização, gerenciamento e 

operacionalização das instituições (5).  

Diante dos resultados desta etapa do projeto e da necessidade de superar as 

falhas evidenciadas, tornou-se relevante a execução de projetos que contribuam para 

melhoria da qualidade de atendimento nas creches, por meio do treinamento e da 

atualização de seus funcionários, principalmente educadores e gerentes. Capacitar os 

educadores de creches quanto aos cuidados de saúde e nutrição oferecidos às 

crianças pode levar a melhorias do sistema de creches como mecanismo público de 

promoção de saúde. Assim, grande número das crianças atendidas receberá melhores 

condições de atendimento, e, consequentemente apresentará menores riscos de 

adoecer e desenvolver sequelas associadas aos desvios nutricionais.  

Para isso, a equipe de pesquisadores desenvolveu um manual de treinamento 

para os funcionários de creches, baseado em soluções e melhoria das deficiências 

encontradas na rede – Manual CrechEficiente: guia prático para educadores e gerentes 
(6). Baseado no conteúdo e propostas pedagógicas deste manual foi criado junto à Pró-

Reitoria de extensão da UNIFESP, um curso de extensão universitária (40 horas) – 
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Nutrição e Saúde de lactentes: treinamento para educadores de berçário em creches 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Grade horária e conteúdo programático do treinamento 

“ CrechEficiente” . 

 

Aula Capítulo 

do livro (6) 

Conteúdo 

Programático 

Horas/atividades 

(aulas expositivas, 

dinâmicas de grupo 

e práticas) 

Formação 

profissional dos 

docentes 

envolvidos 

1 1 Alimentação 6 Nutricionista 

2 2 Crescimento e 

desenvolvimento 

4 Nutricionista / 

Pediatra 

Atividades diárias na 

construção de hábitos 

saudáveis 

4 Nutricionista 3 3 

Higiene bucal 2 Odontopediatra 

4 4 Sinais e sintomas de 

doenças 

4 Pediatra 

5 6 Doenças não 

infecciosas 

4 Nutricionista / 

Pediatra 

6 5 Doenças infecciosas 4 Pediatra 

7 7 Acidentes e violência 4 Pediatra 

8 8 Cuidados com equipe, 

instalações, 

equipamentos e 

alimentos 

4 Nutricionista 

9 9 Condições mínimas de 

funcionamento 

4 Nutricionista 
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A partir da idéia de avaliar a efetividade do treinamento proposto nos 

conhecimentos e práticas dos educadores de creches e na saúde e nutrição dos 

lactentes foi realizada a segunda etapa do Projeto CrechEficiente (Financiamento 

FAPESP - Impacto do treinamento de educadoras de creches públicas/filantrópicas nas 

práticas higiênico-dietéticas e na saúde/nutrição dos lactentes, 2007-2009). O desenho 

do estudo foi um ensaio clínico randomizado institucional, realizado em um período de 

sete meses em 8 creches da subprefeitura de Santo Amaro, município de São Paulo (4 

creches de administração direta e 4 creches de administração indireta).  

A intervenção educativa incluiu aulas expositivas, atividades práticas e 

discussões dos temas baseados no conteúdo do Manual CrechEficiente. Essa 

intervenção incluiu quatro aulas expositivas com auxílio de recurso audiovisual, 

interação com os participantes e discussão do conteúdo proposto.  

Após cada uma das quatro aulas, foram realizadas supervisões semanais em 

cada creche exposta ao treinamento, por uma dupla de nutricionistas devidamente 

treinadas, totalizando 16 encontros com as educadoras. Esta atividade teve como 

objetivo reforçar a incorporação do conhecimento teórico na dinâmica do atendimento 

institucional, contribuir para a aplicação prática do aprendizado e, consequentemente, 

melhorar os cuidados oferecidos para as crianças, minimizando problemas e propondo 

soluções nas atividades diárias. Dessa maneira, os pesquisadores compartilharam os 

papéis e os hábitos das educadoras e puderam retomar o conteúdo teórico, em 

processo reflexivo, quando eram observadas práticas realizadas de forma incorreta e 

necessitavam ser melhor trabalhadas.  

Esta tese é parte integrante da segunda etapa do Projeto CrechEficiente e foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) (Anexo 1). Um termo de consentimento livre esclarecido foi assinado por 

cada participante do estudo (Anexo 2). 
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2. Educadores de creche e sua participação na formação de hábitos 

alimentares 

 

 

 2.1 Creches 

 

A creche (atualmente nomeada como Centro de Educação Infantil – CEI) surgiu 

como instituição assistencial que substituía a família em suas mais diversas formas de 

ausência. Seguindo uma breve linha histórica há indícios de que a primeira “creche” foi 

fundada em 1767, pelo padre Oberlin na França e tinha o nome de Escola de Tricô. Em 

1816, Robert Owen fundou a Escola Infantil na Escócia. Na Alemanha o Jardim da 

Infância foi criado por Froebel em 1873. A Casa Dei Bambini (casa das crianças) foi 

criada no início do século XX, na Inglaterra, onde Maria Montessori trabalhou com 

crianças pobres de um bairro operário. Além disso, na mesma época e país, Margaret 

McMillan em parceria com sua irmã criaram o Infantário (7). 

No Brasil, até 1900, existiu a Casa dos Expostos, conhecida também como 

Roda. Tratava-se de um local onde as crianças não desejadas eram deixadas. A 

sociedade da época acreditava que o grande número de mortes de crianças devia-se a 

nascimentos ilegítimos (frutos da relação entre escravos e senhores ou da união entre 

escravos), além da falta de educação moral, física e intelectual das mães (8-10). 

Entre 1900 e 1930 os donos de indústrias tiveram a iniciativa de construir as 

vilas operárias como forma de diminuir o grande número de protestos de operários 

contra as precárias condições de vida e de trabalho. Essas vilas foram construídas 

próximas às fábricas, possuíam mercearias, escolas, creches, clubes esportivos, e 

eram patrocinadas por instituições filantrópicas, mulheres da alta sociedade e pelo 

Estado. Partiu-se do pressuposto que, atendendo bem o filho do operário, ele 

trabalharia satisfeito e produziria mais (7). 

A partir dos anos 20, o Estado também passou a conceder estímulos fiscais ao 

atendimento à criança em creches, por meio do fornecimento de professores, 

funcionários, material pedagógico e mobiliário, cabendo a manutenção e prestação de 

serviços à sociedade civil. Vale ressaltar que a Igreja Católica, baseada nos princípios 

do amor ao próximo, caridade e fraternidade teve papel significativo na assistência à 
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classe trabalhadora. Sendo Influenciado por uma perspectiva médico-higienista, nesta 

época, o objetivo dessas instituições era modificar os hábitos e costumes das classes 

populares (7).  

Concomitante ao aumento da participação feminina no mercado de trabalho 

intensificou-se a busca por diferentes tipos de ajuda para o cuidado e educação de 

seus filhos (11-15). Tornou-se imperativa a criação de instituições que cuidassem das 

crianças enquanto seus pais trabalhavam (9). Além disso, para os juristas, as creches 

funcionariam como forma de conter a criminalidade, consequência da desorganização 

familiar nos estratos mais empobrecidos da sociedade. Para a classe média 

representaria uma das formas de diminuir os altos índices de mortalidade infantil da 

época (7,16).  

Estudos do Conselho Estadual da Condição Feminina (CECF) e da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) mostraram que a taxa de participação 

feminina no mercado de trabalho nas grandes cidades já era superior a 50% em 2000 

e, vem crescendo de forma sustentada na atual década (17). Na cidade de São Paulo 

houve súbita retração nesse percentual em 2009, talvez decorrente da crise 

internacional, que atingiu a economia brasileira a partir do último trimestre de 2008, já 

que tendência semelhante ocorreu entre os homens (17).  

 

Gráfico 1. Taxas de participação no mercado de trabalho, por sexo na Região 

Metropolitana de São Paulo: 2000 – 2009.  
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Neste contexto, a mãe compartilha os cuidados com o lactente, em relação à 

saúde, à nutrição e à educação, aos profissionais da creche. Dessa forma, a creche 

passa a ser o lugar onde a criança permanece por um longo período, retornando para 

casa apenas no final do dia. Tal aspecto evidencia o papel fundamental dessa 

instituição, no que tange amenizar as situações de insegurança alimentar e promover o 

crescimento e desenvolvimento infantil adequado (9,18-19). 

A creche já faz parte da vida diária da maioria das crianças que vivem em 

regiões industrializadas. Cerca de 10 a 15% dos pré-escolares frequentam creches 

gratuitas nas grandes e médias cidades do Brasil e, a demanda por esse serviço tende 

a aumentar, com a participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho (20-

22).  

Desde o seu surgimento, as creches vêm sofrendo modificações gradativas, 

passando de instituição de caráter assistencial, dirigida aos estratos mais pobres da 

população, para ser uma proposta de política pública nos setores de educação, 

nutrição e saúde (23-25). 

O conceito mais atual diz que creches ou qualquer que seja o nome adotado 

pelas instituições que cuidam de crianças, devem ter espaços estruturados, de tal 

forma, que se transformem em ambientes especiais para acolher crianças, oferecendo 

a elas tudo o que precisam para suprir de forma abrangente e equânime, as suas 

necessidades físicas, biológicas, sociais, intelectuais e afetivas (26). 

Segundo a legislação vigente a educação escolar divide-se em educação básica 

e educação superior. A educação básica por sua vez é formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade (27). Além disso, a lei define que, a educação infantil seja oferecida em 

creches, para crianças de até três anos de idade e pré-escolas para crianças de quatro 

a seis anos de idade. A partir daí, as creches deveriam deixar de serem vistas como 

assistencialistas para passarem a serem reconhecidas como instituições de ensino e 

educação.  

Concebida como um local complementar ao cuidado da família, com quem 

compartilha a responsabilidade da educação da criança, a creche deve oferecer um 
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ambiente especialmente planejado para promover o adequado crescimento e 

desenvolvimento infantil Assim, os profissionais ligados à ela possuem papel 

fundamental no desenvolvimento das crianças usuárias desse serviço (13,23,26,28-30).   

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Básica 2009, o maior número 

de matrículas em creche concentra-se nas escolas municipais, cabendo ainda uma 

significativa parcela à rede privada (31). Em dois anos ocorreu no Brasil aumento de 

11,2% no número de matrículas, passando de 1,6 milhões em 2007 para mais de 1,8 

milhões em 2009 (Tabela 1). 

Esta ampliação no número de matrículas pode estar associada à recente criação 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb). Esse recurso específico do Ministério da 

Educação, a partir de 2006, incorporou a educação infantil como responsabilidade da 

esfera municipal, ampliando o volume de recursos destinados às creches municipais 

em um primeiro momento e, em 2007, estendendo a possibilidade de aplicação de 

recursos em creches comunitárias ou filantrópicas, desde que conveniadas com o 

poder público municipal (31). 

  

Tabela 1. Número de matrículas na Educação Infantil no Brasil. 

 

Creches Pré-Escola 

Federal 1.215 Federal 1.239 

Estadual 6.819 Estadual 70.152 

Municipal 1.244.731 Municipal 3.664.360 

Privada 643.598 Privada 1.130.517 

Total 1.896.363 Total 4.866.268 

 

Fonte: INEP - Sinopse Estatística da Educação Básica 2009. 

 

A qualidade e o tipo de cuidado oferecido às crianças na creche vêm sendo o 

principal objetivo de estudos há vários anos. Para os países em desenvolvimento como 

o Brasil, essas instituições são consideradas uma estratégia para a manutenção do 

crescimento e desenvolvimento normais de crianças pertencentes a estratos sociais 
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menos favorecidos (21,32). As creches passaram a ser o primeiro ambiente externo ao 

doméstico que as crianças frequentam, tornando-se assim, um ambiente propício à 

transmissão de agentes infecciosos (33-34). 

O treinamento da equipe e a introdução de medidas de proteção e prevenção da 

transmissão de agentes causadores de doenças, como a vacinação e a adoção de 

práticas higiênicas, tanto no ambiente físico como no preparo das refeições, contribuem 

para a menor ocorrência de infecções (11,35-37). 

Dessa forma, faz-se necessário que se promovam nas creches meios que visem 

o desenvolvimento integral da criança, além da capacitação de seus profissionais e 

melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados. No entanto, não se tem notícia 

de atividades sistemáticas de avaliação operacional que permitam quantificar as 

relações de custo-efetividade das ações desenvolvidas, propondo correções para os 

desvios evidenciados (19,38-41).  

 

 

 2.2 Alimentação nas creches 

 

O direito à alimentação começa pela luta contra a fome, ou seja, pela garantia a 

todos os cidadãos do acesso diário a alimentos em quantidade e qualidade suficiente, 

para atender as necessidades nutricionais básicas, essenciais para a manutenção da 

saúde. Faz parte do direito à alimentação a possibilidade de ingerir alimentos seguros 

no domicílio, no trabalho e na escola (38). 

A alimentação é um dos fatores mais importantes para a saúde da criança, 

principalmente nos primeiros anos de vida. Sabe-se que para o adequado 

desenvolvimento físico, psíquico e social, o ser humano depende em grande parte dos 

cuidados referentes à atenção, nutrição, estímulo, acolhimento, compreensão e carinho 

oferecidos especialmente nos três primeiros anos de vida. No caso desses cuidados 

serem insuficientes ou inadequados, as consequências podem ser decisivas e de longa 

duração, determinando assim limitações na capacidade do futuro cidadão de aprender, 

de se relacionar e de controlar suas emoções, enfim, ser produtivo (42). 

Os alimentos ou tipo de alimentação que os indivíduos consomem habitualmente 

caracterizam o seu hábito ou comportamento alimentar.  Entretanto, para a sua 

formação não basta o consumo do alimento repetidamente, e sim, deve ser 
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considerado, um quantum de fatores, de origem interna e externa ao organismo, que 

influenciam em sua formação (43).   

Embora as práticas alimentares estejam diretamente ligadas à relação que os 

indivíduos terão com os alimentos, sua formação é fruto da dinâmica das primeiras 

interações com a mãe, familiares e cuidadores (educadores), durante a introdução dos 

alimentos (43-44). 

O processo de introdução e/ou modificação de hábitos alimentares precisam ser 

efetuados de forma cautelosa, deve ser planejado e organizado, pois a mudança pode 

interferir intensamente na rotina alimentar, tanto na creche quanto em casa (18). Uma 

das grandes responsabilidades da creche é a alimentação da criança, pois o ato de se 

alimentar envolve uma interação de extrema importância tanto para a saúde emocional 

e intelectual, quanto para o crescimento da criança (23). 

A introdução adequada dos novos alimentos no primeiro ano de vida, bem como 

a disponibilização de alimentos variados, saudáveis e em ambiente agradável permite à 

criança iniciar a aquisição das preferências alimentares, as quais serão responsáveis 

pela determinação do seu hábito alimentar (43,45). Além disso, favorece níveis ideais de 

saúde, crescimento e desenvolvimento intelectual, diminuindo ou evitando a incidência 

de distúrbios alimentares e deficiências nutricionais.  

Hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a se solidificar na vida adulta 

e, por isso, é importante estimular a formação de hábitos saudáveis o mais 

precocemente possível. Para isso, é necessário o entendimento dos seus fatores 

determinantes. Esses determinantes incluem a família como modelo, o ambiente na 

hora da refeição e o responsável pela oferta da alimentação (43-50).   

Progressivamente a criança vai se tornando agente ativo da alimentação, a 

comida vai adquirindo um significado social, ao mesmo tempo em que a criança sente 

necessidade maior de tocar, cheirar, olhar, sentir as formas, sabores e texturas, ou 

seja, explorar o alimento (51). Por esse motivo, a introdução de alimentos na dieta 

infantil deve estimular a exploração do prazer, sem impor sua aceitação (52). 

A dificuldade em fazer com que os pré-escolares aceitem novos alimentos, 

aumentando assim, seu leque de preferências é grande, eles se interessam por tudo o 

que acontece ao seu redor, por isso, com frequência perdem o interesse pelos 

alimentos durante a refeição (43,45,47,53-54). O padrão de sua alimentação é determinado 

por suas preferências alimentares, preferências essas, que, na maioria das vezes, são 
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influenciadas pelo contexto social, mídia, propaganda, número de exposições aos 

alimentos, apresentação e tamanho dos pratos (50,55).  

Crianças em fase de formação do hábito alimentar, não aceitam experimentar 

novos alimentos prontamente. Essa relutância é conhecida como neofobia, isto é, a 

criança se nega a experimentar qualquer tipo de alimento novo (47,56-57). Para superar 

tais dificuldades as crianças necessitam provar o alimento desconhecido, mesmo que 

inicialmente em quantidade mínima. Geralmente essa aceitação ocorre somente após 8 

a 10 exposições ao alimento. Nesse período de exposição repetida a criança 

conhecerá o sabor do alimento e estabelecerá seu padrão de aceitação (43,47,50,56-58). 

Frequentemente pais e educadores relatam que o comportamento alimentar de 

seus filhos/alunos é imprevisível e variável. Isso os leva à preocupação, à ansiedade e 

à intervenção, principalmente à utilização de estratégias coercitivas e controladoras, 

que pioram ainda mais a aceitação alimentar (15,43,45,54-56,59).  

Estudos evidenciam que as crianças são capazes de ajustar a ingestão de 

alimentos, em resposta às variações da densidade energética dos alimentos que lhes 

são oferecidos. Enquanto a ingestão de refeições individuais parece altamente variável, 

as ingestões energéticas diárias são relativamente constantes (56,60). 

Pressionar crianças a comerem um determinado alimento apenas diminui a sua 

preferência por este alimento ou sabor, mesmo na existência de uma recompensa. 

Quando a criança é recompensada há um efeito positivo imediato, mas de curto prazo, 

pois ao longo do tempo a criança acaba rejeitando aquele alimento (43,45,56-57,59,61). 

Evidências mostram que quanto maior o grau de controle externo na alimentação das 

crianças, maior comprometimento no grau de controle interno de saciedade, impedindo, 

assim, o desenvolvimento de um autocontrole adequado (43,56). 

A introdução dos novos alimentos e a prática da alimentação infantil 

representam dificuldades importantes para alguns pais e educadores. Sabe-se que 

cada fase da infância corresponde a alterações do comportamento alimentar, 

decorrentes de fatores biológicos, sociais e psicoemocionais (62-63). Os hábitos 

alimentares adquiridos na infância tendem a perdurar durante toda a vida, por essa 

razão é extremamente importante a parceria entre profissionais de saúde e educação, 

pois comportamentos errados dos adultos (pais/educadores) podem induzir a erros 

alimentares nas crianças, e em consequentemente a distúrbios nutricionais (63-68). 
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Alguns estudos demonstraram que a introdução da alimentação complementar é 

realizada precocemente, e que, além disso, as dietas oferecidas possuem teores 

elevados de alimentos processados ricos em sal, gordura e açúcar e pobres em ferro, 

zinco, vitamina C, vitamina A e fibras, os quais devem ser considerados como fatores 

importantes no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (68-69). Por 

isso, é importante que pais e cuidadores sejam instruídos a respeito da composição 

correta e a forma de oferecer os alimentos. 

É fundamental levar em consideração as necessidades e características 

individuais da criança, para isso é necessário deixá-la comer sozinha, integrá-la a 

mesa, não usar truques, jogos ou castigos para estimulá-la a comer, não compará-la a 

outras crianças, não servir pratos muito cheios e não cobrar ações de etiqueta na mesa 

incompatíveis com a idade da criança (43,45,52). 

Essas recomendações fundamentam-se na percepção de que no dia a dia do 

lactente, tanto em casa quanto na creche as diversas situações são construtivas do 

desenvolvimento, inclusive o momento da alimentação. Clark e colaboradores 

enfatizaram a importância de que cuidadores de crianças tenham acesso a informação 

atual e correta sobre alimentação infantil, pois as carências nutricionais nesta fase da 

vida levam ao deficiências no crescimento e desenvolvimento, os quais dependendo da 

intensidade e duração podem se tornar irreversíveis ou até mesmo resultarem em 

mortalidade precoce (70). 

Na maioria dos países em desenvolvimento uma proporção importante de 

famílias não tem capacidade de prover as necessidades diárias de calorias e nutrientes 

da criança. Tal fato reforça a importância da efetiva atuação da creche, já que a criança 

passa a maior parte do dia na instituição, onde deve receber 2/3 de suas necessidades 

nutricionais diárias, por meio de um cardápio adequado e balanceado (28,71).  

A creche deve incentivar procedimentos que favoreçam níveis cada vez maiores 

de autonomia da criança, no que se refere à apropriação de hábitos alimentares 

adequados (28). O ambiente escolar é um espaço significativo de socialização, sendo 

assim, local propício a promoção de práticas alimentares saudáveis (68). Assim, cabe 

aos profissionais engajados na área de saúde se empenharem para que crianças 

tenham acesso a creches de boa qualidade, não somente do ponto de vista 

pedagógico, mas também em relação às práticas de cuidado, de forma a minimizar os 

riscos à saúde (11,20). 
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2.3 Educadores de creches 

 

Todo funcionário de creche deve ser promotor e provedor de saúde sendo a 

proposta do seu trabalho proporcionar atendimento de qualidade às crianças. Enquanto 

alguns têm formação em nível superior ou médio na área da educação, outros trazem 

para sua prática profissional somente a vivência dos cuidados com as crianças de sua 

própria família ou experiências de cuidados domésticos de crianças. Esse fato 

demonstra que não existe base de conhecimento específico para nortear o trabalho do 

educador (30,72-73). Assim, a formação e o treinamento devem fazer parte do preparo do 

profissional da creche, pela grande especificidade do cuidado com a criança que não 

pode ser reduzido ao atendimento de suas necessidades básicas como sono, fome, 

sede e higiene, mas, deve sim, garantir ambiente que promova sua saúde, autonomia e 

auto-estima (74,75). 

Portanto, as concepções históricas, higienicistas e assistencialistas que se 

revelam na prática cotidiana das creches são, ainda hoje, um grande desafio a ser 

superado. Estudos mostram a importância de fornecer orientações referentes à saúde 

e educação à equipe que trabalha com crianças em creche, garantindo assim melhor 

qualidade da assistência na instituição (30,44,76-79).  

Apesar do conhecimento de sua importância, não existem cursos de formação 

específica para educadores de creche no que diz respeito à saúde e alimentação da 

criança.  

A Política Nacional de Educação Infantil identifica que há necessidade de 

formação regular dos educadores infantis, considerando que 18,9% dos professores de 

pré-escola não possuem treinamento formal e os demais são formados apenas nos 

aspectos psico-pedagógicos, sem exposição a conteúdos relacionados à saúde e 

nutrição infantil. Assim, a formação de educadores infantis deve prepará-los tanto para 

o desenvolvimento do projeto pedagógico, como também incluir conteúdos em relação 

à promoção da saúde, com a finalidade de aprimorar a qualidade dos serviços 

prestados às crianças (80). 

Além disso, a construção da identidade dos profissionais de creche e pré-

escolas é fruto do modo como a sociedade vem concebendo e praticando a educação 

de lactentes em espaços coletivos. A partir do momento em que a Educação Infantil foi 

inserida na Educação Básica e seus profissionais requerem a mesma formação, é 
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necessário que haja a mesma consideração por esse profissional (73). Portanto, é 

preciso eliminar preconceitos de que esse profissional não requer preparo como é 

requerido aos seus pares de outros níveis escolares, afirmando o desconhecimento 

das especificidades e complexibilidades da atenção dedicada a esse grupo etário (81-82).  

Dessa forma, é preciso criar alternativas para a formação de professores de 

educação infantil que possam melhor realizar o trabalho pedagógico e higiênico-

dietético com crianças, como objeto de reflexões, envolvendo a recuperação da 

especificidade deste profissional, de seu papel no processo de ensino-aprendizagem e 

na qualidade da escola (75,83). 

Sanches relatou que a formação desses profissionais é insatisfatória e a 

habilitação do magistério (Ensino Médio) está centrada na pré-escola. O treinamento 

de educadores que cuidam de crianças menores de 3 anos de idade quando existe, é 

extraído de manuais de puericultura ou rotinas de atividades inspiradas em modelos 

ambulatoriais e hospitalares (7). Além disso, não se adequam ao contexto das creches, 

pois não há um conceito teórico que fundamente a ação da educadora nos momentos 

de cuidado com a criança como higiene e alimentação (7,30). 

A Sinopse Estatística do Professor 2009 mostrou que no Brasil existiam 

1.977.978 professores na Educação Básica, 369.698 professores eram atuantes na 

Educação Infantil, desses 127.657 eram professores de creches. Dos professores de 

creches 46,18% (58.954) haviam concluído o ensino superior (Tabela 2) (84). 

A avaliação de formação continuada com o título – Curso Específico de Creche, 

realizada com os professores de creches mostrou que apenas 17.329 (13,5%) 

procuraram / realizaram esse tipo de formação continuada (84).  

Nesse contexto, a melhoria da formação do educador parece ser o caminho 

mais efetivo para aumentar a qualidade da interação entre esse profissional e as 

crianças frequentadoras de creches (85-88). Cuidadores qualificados são considerados 

elemento-chave no atendimento prestado a lactentes, por uma pessoa que não os pais 
(44,65,88).  
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Tabela 2. Número de docentes na Educação Básica e em creches, segundo 

nível de escolaridade, Brasil 2009. 

 

Educação Básica Creches 

Brasil 1.977.978 Brasil 127.657 

Fundamental 12.480 Fundamental 2.508 

Normal / magistério 484.346 Normal / magistério 51.773 

Ensino médio 139.974 Ensino médio 14.422 

Superior Superior 

Com licenciatura 1.264.918 Com licenciatura 55.173 

Sem licenciatura 62.373 Sem licenciatura 1.950 

Com e sem licenciatura 13.887 Com e sem licenciatura 1.831 

 

Fonte: INEP – Sinopse Estatística do Professor 2009. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 �
 Avaliar a assimilação quanto aos conhecimentos e práticas oferecidos por 

treinamento aos educadores de berçários de creches públicas e filantrópicas do 

município de São Paulo. �
 Aplicar metodologia quantitativa para avaliação da assimilação dos conhecimentos 

adquiridos pelos educadores após o término do curso. �
 Aplicar metodologia qualitativa para avaliação da prática de educadores em 

creches. 
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SUMMARY 
 
In countries with high proportions of low-income groups daycare centers are considered 

to be a strategy to maintain the normal growth and development. Children establish 

their eating behaviors during early life which are often a result of interactions with 

parents and educators. The aim of this study is to assess the knowledge of nursery 

educators about infant feeding before and after training on infant health and nutrition. 

The study was conducted in eight daycare centers in Sao Paulo city. From each group 

of four direct and indirect daycares, two were randomly assigned to be the ones 

exposed to training. The educators’ knowledge on infant feeding was evaluated by a 

pre-coded structured questionnaire based on the training course. Sixty-two nursery 

educators participated in evaluation: 31 from exposed and 31 from non exposed 

daycares. Results shown that educators exposed to training when compared to the non 

exposed ones obtained higher final grade average on infant feeding (p<0.05). Analysis 

of sub-themes showed that the difference between grades was due mainly to the sub-

theme supplementary feeding. There is still a lot to be done to overcome the old 

concept that in order to work properly with infant education professionals should only be 

patient, creative and like children. The concept that a qualified school must have 

professionals who incorporate basic knowledge on feeding, hygiene and child 

development should be reinforced. Such modifications on human resources training and 

supervision are mandatory to improve the cost-effectiveness of the high public 

investments the country made in daycare centers. 

 

Key words: child day care centers, professional training, infant nutrition, child. 
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INTRODUCTION 

The role of women in society has been changing over the years. Their level of 

education has increased considerably overcoming men’s of corresponding age ranges, 

so that the presence of women in the labor market has strongly expanded (Amorim et 

al., 1999; Mussatti, 2003; Pessanha et al., 2007). This fact requires subcontracting 

children care service to substitute what was previously performed at home by the 

mother or any other person. In 2002 the U.S. Bureau of the Census estimated that 

11,596,000 children less than 5 years of age routinely stayed out a significant amount of 

time (Overturf, 2005; Ball et al., 2007). 

Daycare centers are considered to be a strategy to maintain the normal growth 

and development of underprivileged children in countries with large low-income 

population (Taddei et al., 2000; Bueno et al., 2003;).  

Since 1970 the number of daycare centers in Brazil has increased considerably. 

In 2008, the Sinopse Estatistica do Censo Escolar (Statistic Synopsis for School 

Census) showed that more than a million and a hundred thousand children were 

enrolled in daycare centers; which represents an annual investment of  two billion US$ 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira, 2009).  Bueno 

et al. (Bueno et al., 2003) suggest, based on their research results, that the daycares 

had a positive impact on child growth. These data demonstrate the relevance of 

daycare centers to the promotion of health and nutritional status. 

Moreover, the Sinopse do Censo Escolar 2006 (Statistic Synopsis for School 

Census) showed that 8,655 out of 22,592 teachers in daycare centers had completed 

college education (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio 

Teixeira, 2007). In addition, even the college graduated teachers did not have the 

required training on health and nutrition promotion since Brazilian  pedagogical projects 

on graduation of child educators do not include health and nutrition themes to prepare 

them to properly take care of children. On the other hand, daycare centers should 

contribute to the promotion of health and nutrition, their professionals still attribute this 

responsibility to health professionals and institutions, and not to their daily practice 

(Maranhao, 2000). Therefore, professionals in this area may not be properly prepared to 

provide physical, psychological, affective and social care required by children enrolled in 

such institutions (Bassoff and Willis, 1991; Campos, 1999; Yaegashi and Leonel, 2003). 

Children establish their eating behaviors during early life and these behaviors are 
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often a result of interactions with parents and educators (Ball et al., 2007). In this 

context educational strategies have been performed in order to minimize problems in 

eating behaviors.  

Clark et al. (Clark et al., 2009) emphasized the relevance for child caregivers to 

have access to current and correct infant feeding information.  Data from recent surveys 

on breast feeding duration showed that mothers tend to breastfeed longer, but breast-

feed rates are still low. In Brazil, the Pesquisa Nacional de Demografia e Saude da 

Criança e da Mulher - PNDS (National Survey of Demography and Health of Women 

and Child) found that the average length for breastfeeding is 9,4 months and for 

exclusive breastfeeding is 2,2 months (PNDS; 2008).  

Despite the efforts that have been made worldwide to promote breastfeeding, 

Leviniene et al. (Leviniene et al., 2009) showed that approximately one-third of primary 

health care center professionals know about ongoing programs of supporting and 

promoting breastfeeding and regarded it as recommended at their workplace. Some 

authors found out that personal breastfeeding experience did not guarantee improved 

breastfeeding knowledge or positive attitudes towards it (Brodribb et al., 2009). 

Some studies have shown that the introduction of complementary feeding is 

performed in early life, moreover the supplementary foods offered are poor in iron, 

especially the bioavailability of iron, zinc, vitamin C and vitamin A. Also the diets have 

high contents of processed foods which are rich in salt, fat and sugar (Gundersen et al., 

2008; Castro et al., 2009). Furthermore, the diet composition and the way it is offered 

influence on the development of inappropriate eating habits. So it is important for 

parents and caregivers to be instructed about the correct composition and on how to 

offer this food. 

The aim of this study is to assess nursery educators’ knowledge on infant feeding 

before and after the training on infant health and nutrition. 

 

METHODS 

The present study is part of “Projeto Crecheficiente – Impacto do treinamento de 

educadoras de creches publicas/filantropicas nas praticas higienico dieteticas e na 

saude/nutricao dos lactentes” (Efficient Daycare Center Project – Impact of training 

educators from public/philanthropic daycare centers on hygienic-dietetic practices and 

on health/nutrition of infants) – supported by Fapesp [grant number 06/02597-0], an 
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institutional randomized trial with concomitant control compressing a baseline and a 7-

month follow-up.  

The study was conducted in daycare centers in Santo Amaro, a subdistrict in Sao 

Paulo city; that comprises a total of 36 daycare centers of which 16 are directly 

managed (the facilities and the employees are hired by the city hall) and 20 are 

indirectly managed (the city hall owns the building/facilities and the employees are hired 

by the philanthropic institution that manages the daycare center).  Half of these had no 

nursery or weren’t  interested in participating in the project; so there were only 18 

daycare centers left to participate. These daycares were visited – 8 directly and 18 

indirectly managed - during these visits data were collected regarding each daycare, 

indicating location, number of employees and number of children according to age for 

further selection of institutions that would take part in the study.  

For the selection of institutions the following criteria were used: higher number of 

children in “early nursery” (0-12 months) and “late nursery” (12-24 months); number of 

nursery caregivers; safety; receptivity and access. The comparative analysis of these 

data was made using the methodology proposed by Beghin (Beghin,1983), thus 

obtaining the order to classify the institutions. At the end of the procedure the eight 

daycare centers that best suited the adopted criteria were selected; four directly and 

four indirectly managed. From each group two were randomly assigned to be the ones 

exposed to training. Accordingly at the end of the screening, not only the group of 

exposed but also the group of non exposed was comprised of two direct and two 

indirect daycare centers each (Figure 1).  

Educators in the group of exposed daycares received a 40-hour training course 

“Nutrition and Health of Infants: training for nursery caregivers at daycares” including 

exposure, discussion and living activities based on Manual CrechEficiente (Efficient 

daycare center manual) which contains 10 chapters specifically developed for 

caregivers/educators about infant health and nutrition (Taddei et al., 2006). 

To evaluate educators’ knowledge on infant feeding a pre-coded structured 

questionnaire containing of 23 multiple choice and “true or false” questions based on 

the course was developed and administered. Questions were divided into three sub-

themes: breastfeeding, bottle-feeding and supplementary feeding with 11, 5 and 7 

questions, respectively.   
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Figure 1 – Selection of institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The questionnaire was pre-tested in regards to comprehension and was 

subsequently applied to educators of the eight daycares by only one 

supervisor/nutritionist. A pre-exposure evaluation occurred during April and May and a 

post-exposure evaluation in October and November of  2007.  After collection, data 

were double entered and further validated using the computer program Epi Info™ 2000 

(CDC, 2000). To enter questionnaire the following grades were attributed to answers: 1 

(one) for right and 0 (zero) for wrong; therefore, the final grade was scored based on the 

number of right answers that the educator received. Statistical analysis (ANCOVA) was 

made using Stata10 software (Stata Corporation, 2007).  
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All questions in the questionnaire received grades with same value in order to 

standardize the results to ensure comparability: 10 (ten) was attributed when all 

questions were answered correctly. This grade was applied for all the 23 questions as a 

whole, and also for each one of the sub-themes with 11, 7 and 5 questions, 

respectively.  

The present study was approved by the Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) Ethics Committee in Research. A written informed consent was signed by 

each participant of the study.  

 

RESULTS 

Sixty-seven nursery educators participated in the first evaluation. The second 

evaluation presented a sample loss of 7.36% (n=5); at that time, the final evaluation 

included 62 educators: 31 from exposed and 31 from non-exposed daycares. The 

average time for answering the questionnaire was 20 minutes for both evaluations. 

Table 1 does not show any statistical significance in the domain socioeconomic 

characteristics between exposed and non-exposed daycare centers. Table 2 shows that 

the average initial (baseline) grades of exposed and non-exposed groups presented no 

differences. These data show that the groups started the study homogeneously.  

After analyzing the difference between baseline and final grades, was found a 

positive correlation with the initial grade (r=0.3599) which showed that this effect should 

be considered for the comparison between groups. For such a comparison the analysis 

of covariance (ANCOVA) was used to assess the effect of independent categorical 

variables over the numerical dependent variable controlling the effects of baseline 

grades on the association. The difference among test grades was used as dependent 

variable and the baseline grade as co-variable. Thus, differences estimated between 

the two groups were adjusted for the educators’ baseline grades (Table 3). 
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Table 1 - Socioeconomic characteristics of the study participants (62 

educators). 

 

Variable mean or n (%) p 

 Exposed 

daycares 

Non-exposed 

daycares 

 

Age (years) 39,9  43,5  0,140 * 

Marital status 16 (51,6) 13 (41,9) 0,445** 

Number of children 20 (64,5) 23 (74,2) 0,409** 

Salary (R$)1 1312,16  1318,63  0,970* 

Family´s monthly income (R$)1 
2635,48  2394,85  0,597* 

Time spent working in nurseries (years) 
7,54  6,94  0,805* 

College attendance 
19 (61,3) 17 (54,8) 0,607** 

Attending  a previous course about infant feeding 

or food 

2 (6,5) 3 (9,7) 0,500** 

1 U$ 1.00 = R$ 2.03                                                             *t-test / **uncorrect chi-square 
 

 

Table 2 – Means and confidence intervals at baseline grades regarding 

infant feeding and sub-themes according to exposure in the training course (62 

educators). 

 

 

Theme: 

Exposed 

daycares 

Non-exposed 

daycares 

p 

t test  

Infant feeding 

(23 questions) 

6.36 

(5.97 – 6.75) 

6.19 

(5.65 – 6.74) 

0.609 

Sub-themes:    

Breastfeeding 

(11 questions) 

6.77  

(6.23 – 7.31) 

6.89 

(6.31 – 7.46) 

0.762 

Bottle-feeding 

(5 questions) 

5.74 

(5.03 – 6.44) 

5.09 

(4.29 – 5.89) 

0.220 

Supplementary feeding 

(7 questions) 

6.17 

(5.61 – 6.73) 

5.89 

(5.19 – 6.59) 

0.532 
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The results found showed that daycares exposed to training obtained higher final 

grade average on infant feeding (p<0.05) when compared to the non exposed ones. 

Analysis of sub-themes showed that the difference between grades of exposed and non 

exposed daycares was mainly due to the sub-theme supplementary feeding (Table 3).  

 

Table 3 – Means and confidence intervals of final grades adjusted of the 

initial grade regarding infant feeding and related sub-themes according to the 

training exposure (62 educators). 

 

 

Theme: 

Exposed 

daycares 

Non-exposed 

daycares 

p* 

 

Infant feeding 

(23 questions) 

5.52 

(3.26 – 7.76) 

4.03 

(2.75 – 5.30) 

0.009 

Sub-themes:    

Breastfeeding 

(11 questions) 

6.04 

(3.80 – 8.70) 

4.67 

(3.13 – 6.22) 

0.180 

Bottle-feeding 

(5 questions) 

6.45 

(4.27 – 9.09) 

4.40 

(3.27 – 5.54) 

0.162 

Supplementary feeding 

(7 questions) 

4.60 

(2.69 – 7.64) 

3.30 

(1.78 – 4.82) 

0.006 

* Covariance analysis (ANCOVA) 

 

 

DISCUSSION 

The results showed that the samples studied were free of selection bias since at 

the baseline grade the exposed and non-exposed groups were not statistically different. 

This fact confirms that the criteria of selection among direct and indirect daycares 

resulted in comparable groups of educators.  

This design improvement is not always applied to other studies which may lead 

to consider learning and change improvements that cannot be exclusively attributed to 

the specific educational activity, since part of the existing differences post-course might 

have been due to a better initial situation of the trained group.  
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The present study showed that apart from belonging to the exposed or non-

exposed group either direct or indirect daycares, the differences between initial and final 

grades were influenced by the initial grade. Therefore the final grade was statistically 

controlled utilizing ANCOVA. 

Infant feeding practices represent relevant difficulty for parents and educators. It 

is already known that every phase of childhood corresponds to changes in eating 

behavior due to biological, social and psycho-emotional factors (MEC, 1998; Marins and 

Rezende, 2004). Additionally, eating habits acquired in childhood will extend to late life 

demonstrating the importance of partnership between health and education 

professionals since erroneous behaviors of adult (parents/educators) might induce 

eating errors and their consequences as obesity, anemia and susceptibility to infections 

(Coulson et al., 1998; Marins and Rezende, 2004; Fuller et al., 2005; Rezende et al., 

2006; Korwanich et al., 2008). 

The evaluation process is the key to understand the dynamics to be followed at 

intervention and at activity quality controls (Helitzer et al., 2000). Some studies 

demonstrate that even though educators presented some knowledge on infant feeding 

at the beginning, this was referred to rough fragmented ideas and the use of common 

sense (Penny et al., 2005; Teixeira-Palombo and Fujimori, 2006).  

Improvement of basic caregiver education and respective training might be the 

most effective way to possibly increase the quality of professional caregivers’ 

interactions with very young children in children care centers (Cordell et al., 1999; 

Albers et al., 2007; Pessanha et al., 2007; Gevers Deynoot-Schaub and Riksen-

Walraven, 2008). As reported beforer by Gevers Deynoot-Schaub and Riksen-Walraven 

that caregiver-child interactions are considered the key feature of high quality when the 

care is provided by a non-parent (Fuller et al., 2005; Gevers Deynoot-Schaub and 

Riksen-Walraven, 2008).  

In Brazil there are serious difficulties to graduate caregivers. The Ministry of 

Education (MEC) has exactly the same curriculum for teachers in daycare centers, 

preschool, elementary school, high school, special education and education of teens 

and adults without considering the special needs of children aged 0-36 months on 

daycare centers, regarding hygiene and nutrition. In other countries different 

backgrounds are required for teachers and educators according to the age range for 
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those who will work at: daycares (0-3 years), preschool (4-6 years), elementary school 

and high school (Campos, 1999).  

  Therefore, in the infant education area, there are financial limitations to expand 

qualitatively and quantitatively the offer of daycare centers and preschools (Correa, 

2003). However, duplicity of actions without  integrating the systems in health and 

education field regarding childhood has been observed. Special attention should be 

given to the real cost effectiveness of actions that are being developed. This is an 

opportunity to improve, by synergy, the cost-effective rates of policies and programs 

directed towards infants and preschool children. 

Data also demonstrated that learning on infant feeding either in initial graduation 

as well as continuing education of caregivers in daycare centers are strongly required 

(Teixeira-Palombo and Fujimori, 2006). Teams must be able to deal with feeding in a 

broader sense, not only to know how to evaluate a menu and take care of hygienic  

conditions but also to know how to transform this moment of feeding into a learning and 

ludic experience (Marins and Rezende, 2004).  

The results of this research showed that the improvement is relatively low, even 

when measurements are taken immediately after the teaching training.  The group 

exposed to training obtained better final grades showing the positive impact of such 

training, mainly regarding the supplementary feeding subject. This result clearly reflects 

the routine of daycare educators since their work is directly related to supplementary 

feeding and indirectly related to bottle-feeding / breastfeeding. Besides this tendency on 

the exposed educators, we also verified improvements on the non-exposed educators 

final grades which might be due to intervention bias represented by the baseline 

questionnaire fulfillment.  

When we look more closely at the results we see that the exposed group had 

statistically significant higher grades than the non-exposed group, despite the fact that 

the grades seemed unsatisfactory for both. We can conclude that even after a well 

organized and practical course, caregivers may not incorporate enough knowledge to 

perform their professional activities. These results suggest that courses must be 

followed by supervision and reinforcement activities. 

Prior to the conclusion of this paper, the following limitations of this study must be 

recognized. The results lead us to think over the relevance of evaluating not only the 

educators’ knowledge but also their attitudes, as well as both the quantitative data and 
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qualitative data generation. An analysis on the change of teachers behavior’ towards 

the training contents would be useful to study the efficiency of it. Furthermore, it is 

necessary to say that the questionnaire used in this paper was based and developed on 

the content of the Manual CrechEficiente; although it has been reviewed and discussed 

by a group of experienced and qualified professionals, from the Discipline of Nutrology, 

Department of Pediatrics of UNIFESP and have been pre-test about its understanding, 

we can not consider it a validated tool. 

There is still a lot to be done to overcome the old concept that to work with infant 

education one must only be patient, creative and like children. The concept that a 

qualified school must have professionals who incorporate basic knowledge on feeding, 

hygiene and child development should be reinforced as well. Integration between the 

health and education sectors is not completely implemented. Health professionals 

should take the responsibility to improve this scenario by using health services and 

social partnerships; since data found in recent studies have emphasized the demand 

and relevance of partnership between health and education areas as local health units 

and daycare centers (Moura et al., 2007). Such modifications on human resource´s 

training and supervision are mandatory to improve the cost-effectiveness of the high 

public investments the country has made in day-care-centers.     
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Resumo 

 

Objetivo: Este estudo objetiva conhecer as percepções de educadores de berçários de 

creches quanto ao seu papel nos cuidados oferecidos às crianças, sua formação 

profissional e a importância atribuída ao conhecimento sobre saúde e nutrição infantil. 

Metodologia: Foram estudadas oito creches do município de São Paulo, das quais 

quatro foram randomicamente selecionadas para receberem um treinamento em saúde 

e nutrição infantil. Foi utilizada abordagem qualitativa com aplicação da técnica de 

grupo focal.  

Resultados: A análise dos grupos focais identificou que o discurso das educadoras 

que participaram do treinamento está pontuado de indícios de mudanças, de 

reconhecimento de que é preciso e possível mudar. O treinamento reforça a 

importância da formação continuada.  

Conclusão: Conclui-se que apesar da exigência de formação profissional aos 

trabalhadores de creches, os cursos oferecidos não possuem conteúdos específicos 

relacionados às características de crescimento e desenvolvimento e às necessidades 

de crianças menores de 3 anos, o que é reconhecido como indispensável ao 

profissional que atuará com esta população.  

 

Palavras chave: creches; educação alimentar e nutricional; pesquisa qualitativa; 

comportamento alimentar; prática profissional. 
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Abstract 

 

Objective: This study aimed at evaluating the perceptions of nursery educators as to 

their role in providing care to children, vocational training and the importance of 

knowledge on infant health and nutrition.  

Methodology: We studied eight day care centers in São Paulo, of which, four were 

randomly selected to receive training in child health and nutrition. We have used a 

qualitative approach with the focus group technique.  

Results: The analysis has identified that the discourse of educators who participated in 

the training is punctuated by signs of changes, recognizing that it is necessary and 

possible to change. Thus, the training reinforces the importance of the continuous 

education. 

Conclusion: We conclude that despite the requirement for training day care workers, 

the courses offered do not present specific content related to the characteristics of 

growth and development and the needs of children under 3 years old that has been 

identified as necessary for the professional who will work with this population. 

 

Key words: child day care centers; food and nutrition education; qualitative research; 

feeding behavior; professional practice.  
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Introdução  

Cerca de 10 a 15% dos pré-escolares freqüentam creches gratuitas nas grandes 

e médias cidades do Brasil, e a demanda por esse serviço tende a aumentar com a 

participação cada vez mais intensa da mulher no mercado de trabalho 1-3. 

Nos países em desenvolvimento as creches são consideradas uma estratégia 

para a manutenção do crescimento e desenvolvimento normais de crianças 

pertencentes a extratos sociais menos favorecidos e passaram a ser o primeiro 

ambiente externo ao doméstico que elas freqüentam 2,4-7.  

Sabe-se que os hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a permanecer 

por toda a vida, e que esses hábitos resultam das interações com pais e cuidadores 8.  

Todo funcionário de creche deveria ser promotor e provedor de saúde e o 

propósito do seu trabalho deveria ser proporcionar atendimento de qualidade às 

crianças tanto no que tange aos cuidados psico-emocionais como os higiênico-

dietéticos. Enquanto alguns funcionários possuem diploma de nível superior ou médio 

na área da educação, outros trazem a vivência dos cuidados com crianças de sua 

própria família ou experiência de cuidados domésticos com crianças, o que significa 

que não existe, por parte desses profissionais, a incorporação prévia de uma base de 

conhecimento específico para nortear o seu trabalho em nutrição infantil 9-15. 

Dado o despreparo da grande maioria dos educadores de creches, a sua 

capacitação quanto aos cuidados de saúde e nutrição oferecidos às crianças tem 

grande potencial para promover a melhoria das relações de custo-efetividade do 

sistema de creches como política pública relevante na promoção de saúde e nutrição. 

Assim, o grande número das crianças atendidas por essas instituições passariam a 

receber melhor atendimento para suas necessidades, o que, consequentemente, 

diminuiria os riscos de adoecer e desenvolver distúrbios associados a desvios 

nutricionais, processos infecciosos e acidentes.  

Este estudo objetiva conhecer as percepções de educadores de berçários de 

creches quanto ao seu papel nos cuidados oferecidos às crianças, sua formação 

profissional e a importância do conhecimento sobre saúde e nutrição infantil. Como 

marcadores de dificuldades foram identificados nos grupos focais e serão aqui 

apresentados e discutidos 3 conteúdos: Alimentação, Formação Profissional e 

Identidade Profissional. 
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Métodos 

O Projeto Crecheficiente – Impacto do treinamento de educadoras de creches 

públicas/filantrópicas nas práticas higiênico-dietéticas e na saúde/nutrição dos lactentes 

– consiste em estudo com o objetivo de avaliar o efeito de um treinamento para 

educadores de creches na saúde e nutrição dos lactentes atendidos e na aquisição de 

conhecimentos e mudanças nas atividades desenvolvidas.  

Foram estudadas oito creches da subprefeitura de Santo Amaro,  município de 

São Paulo, das quais quatro foram randomicamente selecionadas para receberem um 

treinamento em saúde e nutrição infantil baseado no conteúdo do Manual 

CrechEficiente especialmente desenvolvido pela equipe do projeto para essa finalidade 
16. 

Para este estudo foi utilizada abordagem qualitativa com aplicação da técnica de 

grupo focal. O grupo focal aborda um tema principal e pretende apreender as idéias 

expressas por grupos de pessoas não se propondo a analisar aportes individuais. 

Assim, os grupos são considerados como unidades que representam conjunto de 

pessoas com perfil semelhante inseridas em uma determinada comunidade, no caso as 

creches 17. 

Foram observadas as principais recomendações com relação a aplicação dessa 

técnica, que são: o grupo deve ser composto, preferencialmente, por no mínimo, seis e 

no máximo, quinze pessoas. O moderador deve propor as questões aos participantes 

mantendo o foco da discussão, realizando sínteses e retomando o assunto, na 

presença de eventuais desvios 18.  

Cada grupo focal foi composto em média por 12 educadoras. Foram realizados 

dezesseis grupos focais com as educadoras dos berçários das oito creches 

selecionadas para a pesquisa (oito antes e oito após o treinamento). Em todos os 

grupos focais houve a participação de um moderador experiente no desenvolvimento 

da técnica e de um observador não participante. As reuniões foram gravadas e 

posteriormente transcritas pelo moderador. O material obtido foi submetido a análise 

temática, procurando obter os temas mais significativos abordados durante as reuniões 
19. 

No primeiro semestre de 2007 foram realizados os grupos focais pré-treinamento 

(GFPRE) que tinham por objetivo levantar informações sobre o conhecimento prévio da 

prática cotidiana das educadoras no que se refere à saúde e nutrição das crianças 
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pelas quais são responsáveis. No segundo semestre desse mesmo ano foram 

realizados novamente grupos focais pós-treinamento (GFPOS), com as mesmas 

educadoras da primeira etapa. Nas oito creches procurou-se verificar se houve 

mudanças na prática cotidiana e qual a relevância da formação especifica para as 

atividades com as crianças. 

A aplicação do grupo focal em dois momentos teve por objetivo obter 

elementos para subsidiar a preparação do treinamento (GFPRE); e apreender 

reações e aprendizados nos dois grupos de comparação  (GFPOS).  

Como no GFPRE identificou-se grande uniformidade entre as creches 

expostas e não expostas, esse trabalho além de descrever a homogeneidade dos 

achados nos GFPRE enfatiza as diferenças de forma comparativa entre os 

resultados dos quatro GFPOS das educadoras das creches não treinadas com os 

achados dos quatro GFPOS das educadoras de creches expostas ao treinamento. 

O roteiro desenvolvido para os grupos focais destacava três temas: alimentação, 

higiene e saúde. Esses temas foram abordados com ênfase no treinamento e a 

expectativa da equipe do projeto era de que no grupo focal pós-treinamento houvesse 

expressão de mudança de atitude, indicando aprendizado no que se refere à nutrição e 

saúde das crianças. Os mesmos temas foram abordados no grupo focal das creches 

não expostas, com o objetivo de permitir comparação entre os grupos. Vale ressaltar 

que este trabalho priorizou entre os tópicos de higiene e dietética, aqueles relacionados 

especificamente à alimentação das crianças de berçários de creches. 

Temas mais abrangentes também abordados no roteiro foram a formação e 

identidade do educador no que se refere especificamente à educação infantil. Nesse 

escopo são discutidas a importância da formação/treinamento para a prática 

profissional, verificando se o treinamento, a capacitação, a formação continuada 

surgem como um aspecto relevante, valorizado ou não no processo de 

profissionalização destas educadoras e se contribuem ou não para a prática e 

identidade profissional. 

A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unifesp e todas as educadoras assinaram termo de consentimento livre e esclarecido 

consentindo sua participação na pesquisa. 
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Resultados  

Os temas estudados serão apresentados em duas etapas: homogeneidade dos 

grupos expostos e não expostos ao treinamento e em seguida as especificidades de 

mudanças observadas no grupo exposto. 

Para o tema formação profissional em particular, não haverá a etapa 

especificidades de mudanças, já que não houve mudança na formação ao longo do 

trabalho realizado. 

 

1. Alimentação 

 

Homogeneidade creches expostas e não expostas  

As educadoras manifestam interesse em participar das questões relativas à 

alimentação, porque entendem que conhecem as crianças e suas necessidades e se 

sentem pouco preparadas para lidarem com essas questões. A ausência de uma forma 

mais participativa das educadoras nas decisões da creche pode levar a situações de 

procedimentos irregulares, como a descrito a seguir: 
 

 “... Eu fui parar na diretoria porque dei uma bolacha para o Pedro...”. 

“... Mas não pode dar...”. 

“... Uma [educadora] traz pipoca, pacote de salgadinho, a gente se junta e fica 

uma na porta, a gente tem que dar a pipoca na mão deles e aí quando vem alguém...”. 

 

O momento da alimentação surgiu como uma das atividades mais trabalhosas. 

As dificuldades relacionadas estavam ligadas à introdução dos alimentos, a passagem 

da comida pastosa para a sólida e ao fato das educadoras terem que alimentar várias 

crianças ao mesmo tempo. Essa última dificuldade é ilustrada na seguinte fala:  

 

“... a gente os coloca no cadeirão e têm as mesinhas também, então como são 

poucas funcionárias para ajudar a gente faz um pouco meio linha de produção...”.  
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Como uma das dificuldades apontadas, no que se refere à alimentação, 

procurou-se explorar quais os procedimentos que as educadoras adotavam em 

determinados momentos, por exemplo, para estimular as crianças a comerem.  

Percebe-se que as educadoras têm dificuldades em lidar com a rejeição das 

crianças a certos tipos de alimentos, e com o tempo de atenção individualizada que a 

aceitação de novos alimentos demanda. Referem que para garantir que as crianças 

recebam os nutrientes que elas consideram necessários, vale até “enganar”.  

 

“... É. Porque senão eles começam a separar o alface. Hoje [uma criança] disse 

não quero cenoura, aí eu bati piquei a cenoura, misturei no meio do arroz e ela comeu. 

Então assim, se a gente deixa muito visível no meio da comida eles não querem comer. 

Então se mistura...”. 

 

A fim de tornar a transição da dieta láctea na primeira infância bem sucedida, a 

criança deve aprender a aceitar os novos alimentos que lhe são oferecidos. A rejeição 

precoce pode ser alterada por meio da experiência da criança em contato com o 

alimento. A aceitação dos novos alimentos acontece de maneira lenta, podendo 

requerer de 8 a 10 exposições para que se consiga uma aceitação. Muitas vezes o 

responsável pela oferta do alimento pode ficar frustrado e ansioso o que pode levá-lo a 

recorrer a técnicas coercitivas e inadequadas de oferta do alimento 20. 

No momento em que os GFPOS foram realizados (cerca de 6 meses depois), 

boa parte das crianças já estavam adaptadas, alimentando-se sozinhas; neste sentido 

as dificuldades apontadas no GFPRE deixaram de ter o mesmo peso. Ainda que as 

educadoras mencionem que as crianças estejam se alimentando sozinhas, observou-

se que se trata de uma “verdade relativa”. As crianças são estimuladas a segurarem a 

colher, a usar o copo, mas muitas educadoras procuram ‘auxiliá-las’, para evitar 

bagunça, controlar o tempo e garantir que comam. Em relação à questão da criança 

poder pegar a comida com a mão, se lambuzar, cheirar, mexer, foram levantados os 

seguintes comentários: 

 

 “... Normalmente não, vamos ser bem sinceras. Porque o prazo é muito curto, a 

gente tem meia hora para dar o almoço, dar a sobremesa, dar a água, levar no 
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banheiro, a gente tem meia hora. Então começou a fazer muita gracinha a gente fala, 

menino para de brincar e come a comida!...”. 

 “... O certo seria...”. 

“... Se a gente for deixar ela comer do jeito que ela quer vai para tarde e não 

acaba. Então a gente acaba pegando a colher e dando até mesmo sem ela estar 

querendo naquela hora ...”. 

 

O conhecimento sobre a importância da alimentação para o desenvolvimento 

infantil e para a saúde da criança repercute também na mudança de hábitos da própria 

educadora. Uma orientação quando ganha ou produz sentido para a vida da pessoa 

tende a facilitar uma mudança de atitude. 

As educadoras mencionaram que o sucesso da boa alimentação está 

relacionado também aos hábitos alimentares da família e que é importante que os pais 

participem desse processo de introdução dos alimentos sólidos.  

De modo geral, qualquer dificuldade com a criança, seja relativa à alimentação 

(como a não aceitação do copo ou de certos tipos de alimentos), seja relativa à saúde 

(como diarréia) ou higiene (piolho, escabiose) tende a ser atribuída como 

responsabilidade da família, da mãe mais especificamente, por esta ser reconhecida 

como a principal cuidadora da criança. Esse dado mostra dificuldade da creche em 

trabalhar conjuntamente com a família. As educadoras reportam que informações e 

orientações são transmitidas para os responsáveis, mas que eles tendem a resistir em 

segui-las.  

  

Especificidades pós-treinamento 

Observou-se que o treinamento teve um impacto positivo em boa parte das 

educadoras no que se refere a romper o velho hábito de “misturar” os alimentos para a 

criança consumir. Vimos que esse hábito vem da idéia de que o procedimento seria 

uma forma de garantir a ingestão de todos os nutrientes para a criança. Mistura-se os 

legumes, as verduras, a carne ao arroz e o feijão, macarrão e “enganando” a criança, 

fazem-na comer “de tudo”. Após o treinamento, as educadoras das creches expostas 

passaram a evitar esse procedimento. Além disso, evidenciou-se que as pequenas 
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mudanças introduzidas favoreceram às educadoras observarem os hábitos alimentares 

das crianças. É possível agora reconhecerem mais claramente quais alimentos a 

criança aprecia ou rejeita e a quantidade que ingere. 

 

“... Mudou, mudamos sim, do jeito que vem a comidinha, tinha o hábito de ficar 

misturando o arroz, o feijãozinho, para não ficar só comendo, tem criança que opta 

primeiro ela come só o feijãozinho, depois ela vai comer as outras coisas, acho que 

talvez incomodasse a nós, não vamos misturar, eu pelo menos tinha esse hábito de 

misturar, o arroz e o feijão, agora pelo menos eu não misturo mais...”. 

“... [o fato de não misturar] Faz diferença, muita diferença...”. 

“... Parece que eles comem com mais gosto, conhecem mais a comida que está 

no prato, faz muita diferença, porque antes quando a gente misturava as crianças 

comiam duas colheres e não queriam mais, agora eles estão comendo mais e 

conhecendo...”. 

 “... Nós éramos iludidas que eles comiam mais porque a gente misturava, mas 

na verdade como a coordenadora falou, acho que talvez aquela comida sobrasse mais, 

pelo menos a gente hoje dá para gente saber o que ele come, o que ele gosta...”. 

“... Antes a gente dava a comida batida, agora não; é tudo inteiro, nós 

aprendemos com esse curso...”. 

“... No começo foi um pouco difícil, mas agora eles se adaptaram (...) Porque 

assim eles estavam acostumados a comer a comida mais molinha, mais batidinha, ai 

veio mais diferente que veio o feijão, arroz, os grãozinhos, pra eles no início foi mais 

difícil, estranharam, só que depois eles acostumaram...”. 

“... E da mamadeira para o copo, porque eles tomavam mamadeira, orientaram 

usar o copo. Aconteceu durante o curso. [Se não eles estariam tomando mamadeira 

até hoje?]. Até hoje...”. 

 

Observou-se que nos grupos focais das creches não expostas ao treinamento 

que a prática manteve-se, evidenciando assim a influência positiva exercida pelo 

treinamento nas creches expostas. 
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Vários estudos demonstraram que a introdução precoce de alimentos 

complementares aumenta a morbimortalidade infantil como conseqüência da menor 

ingestão dos fatores de proteção existentes no leite materno, além de se tornar uma 

importante fonte de contaminação para as crianças.  

Alimentos complementares devem, portanto, ser oferecidos gradativamente no 

decorrer do segundo semestre de vida, evitando o uso de mamadeira, pois a mesma 

pode atrapalhar a amamentação e é importante fonte de contaminação e transmissão 

de doenças. Recomenda-se o uso de copos para oferecer líquidos e a oferta dos 

alimentos semi-sólidos e sólidos deve ser realizada em pratinho próprio e com a colher 
21. A alimentação deve começar com consistência pastosa (papas/purês) e, 

gradativamente, aumentar sua consistência até chegar à alimentação da família. A 

alimentação não deve em hipótese alguma ser liquidificada, pois corre-se o risco do 

preparo de dietas muito diluídas ou concentradas, e sim ser amassada com o garfo. 

Além disso, os alimentos devem ser oferecidos separadamente, para que a criança 

possa identificar os diferentes sabores, cores e texturas 22,23. 

  

2. Formação Profissional 

Educadora de Creche precisa de Curso Superior? 

 

Homogeneidade creches expostas e não expostas  

Mais de 90% das educadoras das oito creches possuíam o curso superior de 

Pedagogia ou pelo menos segundo grau completo com Magistério. Ao serem 

questionadas sobre a necessidade ou não de uma formação superior para exercerem a 

atividade profissional, boa parte delas concorda quanto à importância da 

profissionalização.  

Ao mesmo tempo, ressaltou-se que o curso superior é importante como base 

teórica, mas é consenso de que o curso não prepara para a prática cotidiana com as 

crianças pequenas. Neste sentido, aquelas educadoras que não têm o curso de 

pedagogia tendem a contestar mais enfaticamente a necessidade da formação superior 

para o exercício do cargo. 

A reflexão das educadoras mostra também uma clara percepção da falta de 

reconhecimento profissional, da pouca valorização do trabalho realizado na creche 

pelas educadoras. Essa percepção se revela quando a educadora percebe o descaso 
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de colegas que lecionam no ensino fundamental e na ausência do conteúdo específico 

voltado para crianças de 0 a 2 anos no currículo de formação em pedagogia: 

 

“... Porque a gente na faculdade mesmo que você fale em creche, nunca foi 

falado em creche quando eu fiz...”. 

“... Eu não posso chegar aqui e fazer de qualquer forma. Então eu acho que é 

importante sim. Enfim a gente estuda, a gente vai ver no nível superior os textos que 

relatam essa faixa etária, textos que estudam a fundo a infância, é no nível superior. 

Até mesmo porque não existe mais magistério ...”. 

 “... Precisar precisa, mas têm muitas que tem o curso superior e não tem a 

prática, eu acho que a prática...”. 

 “... Eu tenho pedagogia, mas assim pra mim em sala de aula o que eu aprendi 

ficou a desejar, assim a pedagogia eu acho que é muito teórica, eu estou aprendendo 

mais com a prática...”. 

 “... No curso [de pedagogia] eu não aprendi nada que... eu fiz o curso de 

berçarista, tanto é que quando eu vim pra cá, eu peguei minha apostila e fui dar uma 

lida (sic)... Eu acho que o curso de pedagogia é ideal para quem vai trabalhar com 

ensino  fundamental...”. 

“... Não. Na verdade o que está me ajudando nesta faixa etária é o meu curso de 

mãe, um pouco, então assim como eu vejo que está muito conturbado na verdade a 

pedagogia no berçário não me acrescentou nada, não mesmo, ficou a desejar, mas 

como eu já trabalhei com os maiores, com os maiores no fundamental, é melhor da 

para você desenvolver o seu curso de pedagogia, mas assim no berçário não...”. 

 

Sabe-se que a creche era concebida como um espaço de cuidado das crianças 

e não um espaço essencialmente educativo. Vários estudos no campo da Educação 

refletem sobre a importância da maternagem no trabalho das educadoras, 

particularmente das educadoras de creche, pré-escolas e ensino fundamental 24,25. A 

questão justamente é como valorizar e diferenciar na prática cotidiana nas creches a 

necessidade e oportunidade de utilização dos recursos das educadoras provenientes 
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do saber inato e do saber formal; o que implica uma discussão sobre o processo de 

qualificação / formação destas profissionais 24. 

Os cursos da área de educação não preparam o profissional adequadamente 

para o trabalho com crianças menores de 3 anos, principalmente no que se refere à 

nutrição e saúde. Na maioria das vezes as educadoras reproduzem no cuidado aquilo 

que aprenderam desde sua infância, proveniente de uma experiência prévia com seus 

filhos, a partir de uma visão leiga e/ou de senso comum 9-14. 

 

3 Identidade profissional 

Educadora ou cuidadora? 

 

Homogeneidade creches expostas e não expostas  

Quando questionadas se eram educadoras ou cuidadoras, a maioria respondeu 

de impulso que são “educadoras”, para em seguida ou ao mesmo tempo perceberem-

se também como “cuidadoras”. Frases como: 

 

“... Cuidar e educar tem que caminhar juntos, (...) educamos e cuidamos...”.  

“... Nós falamos que cuidar e educar caminham juntos, porque quando você está 

cuidando você está educando, você está orientando para lavar as mãos, você 

ensinando boas maneiras a mesa, cuidar é educar...”.  

“... Eu acho as duas coisas, porque não pode separar...”.  

O fato de exercerem uma atividade profissional que requer saberes e 

habilidades que remetem à concepção de cuidado e de lidarem com uma população 

que “depende” de um tratamento diferenciado, fortalece que a identidade profissional 

seja híbrida, ou numa melhor definição, bipolar: a identidade de educadora/professora 

convive conflituosamente à identidade de mãe/cuidadora.  

O atendimento da criança na creche demanda o oferecimento de ações que não 

fazem parte de atividades pedagógicas, mas que são essenciais às crianças desta 

faixa etária. Neste caso as mulheres tendem a atribuir a um autoconhecimento, um 

saber sobre como cuidar de crianças. Essa percepção é socialmente construída a partir 
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da idéia de que as mulheres, dada a sua capacidade de procriar, ter filhos, seriam 

natural e espontaneamente cuidadoras. Essa percepção é comum a todos nos grupos 

focais desta pesquisa, principalmente entre as mulheres mais velhas, com mais tempo 

de atuação na creche e com menor escolaridade. 

 

“... Não sei se vocês trabalham (...) tem também essa parte do cuidar que é 

importante. Porque se você exige sendo um educador você tem que ter trabalho como 

educador e nessa parte da troca, você acaba tratando com um cuidador e não um 

educador. É como a mãe cuidando...”. 

 

A rotina do trabalho das educadoras está centrada na higienização e na 

alimentação das crianças. A tríade alimentação/higienização/cuidado com a saúde 

define, portanto, o eixo da rotina a ser cumprida. Todas as educadoras mencionam o 

“cuidar” como sua principal obrigação: cuidar bem! As atividades lúdicas e pedagógicas 

seguem em segundo plano, embora seja essa a área de formação da maioria das 

educadoras 26-28. Essas atividades são realizadas nos interstícios de tempo entre a 

higienização e a alimentação. Neste grupo, especificamente, não houve menção a 

atividades de estímulo ao desenvolvimento cognitivo. 

 

Especificidades pós-treinamento 

Educadora e cuidadora se confundem e constituem a identidade destas 

mulheres. No entanto, diferentemente do observado no grupo controle, parece haver 

neste grupo uma maior  clareza de que o papel delas é o de serem educadoras. Tanto 

que a resposta de pronto à pergunta foi a de que são “educadoras” e a referência ao 

cuidado surge relacionado às atividades específicas que elas exercem. Boa parte delas 

consegue diferenciar o trabalho de um “mero” cuidador (como a mãe, a babá, na 

opinião delas) do trabalho do educador, que tem uma função específica a 

desempenhar mesmo em atividades corriqueiras de cuidado, como a alimentação. A 

referência ao “cuidar” surge principalmente no discurso das educadoras com maior 

tempo de experiência e sem formação superior. Neste sentido, o educar é relacionado 

ao saber teórico, obtido na formação superior, e a prática, ao saber tácito, aprendido na 

experiência cotidiana, e em muitos casos, com a própria maternidade. 
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“... Ah desculpa, (...) de tanto falar que eles estão ligados, (...) cuidar eu acho 

que ele fica muito relacionado as necessidades físicas básicas da criança, então é feito 

assim a troca pela troca, da comida, e não é assim que a gente faz, durante a troca a 

gente está trabalhando com muitos outros conhecimentos da criança, mesmo coisa na 

hora da alimentação, então é muito diferente o trabalho, cuidador e do educador...”. 

“... Eu acho que a gente não lida muito bem com isso, eu acho que a gente fala 

marginalizado, mas a gente se coloca nessa posição, independente da função que a 

gente esteja exercendo, qualquer pessoa com uma formação, mas na educação a 

gente [educadoras de berçário] é sempre menos, a gente se coloca como menos, eu 

acho que isso é cultural...”. 

“... Sabe o que eu acho também, que isso é novo, então a gente, quem chegou 

com a parte teórica fica perdido, porque a prática aqui não é qualquer um que dá conta, 

então precisa das meninas que já estão há muito tempo, como eu falei as dinossauras, 

ensinar para a gente esta parte prática, eu acho que nós estamos no momento ainda 

de unir as duas coisas, nós estamos unindo a pratica delas com a nossa parte teórica, 

então ganham elas e ganhamos nós, mais ainda a criança, mas ainda é um momento 

de transição, eu acho...”. 

 

Discussão 

Sabe-se que para um bom desenvolvimento físico, psíquico e social o ser 

humano depende em grande parte dos cuidados referentes à atenção, nutrição, 

estimulação, acolhimento, compreensão e carinho oferecidos especialmente nos três 

primeiros anos de vida. No caso desses cuidados serem insuficientes ou inadequados, 

as conseqüências podem ser decisivas e de longa duração, determinando assim a 

capacidade do ser humano de aprender, se relacionar e regular suas emoções 29. 

A análise dos grupos focais identificou que o discurso das educadoras que 

participaram do treinamento está pontuado de indícios de mudanças, de 

reconhecimento de que é preciso e possível mudar. Quando se focou sobre quais as 

mudanças percebidas por elas após o treinamento, vimos que elas são capazes de 

perceber o quanto a rotina pode induzi-las a errar e ao descuido nas atividades diárias. 
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Muito do que foi conteúdo do treinamento já era de conhecimento das educadoras, 

porém o contato com uma prática estabelecida, viciada dificulta a sua ruptura. Por outro 

lado, raramente as educadoras buscam meios de aperfeiçoamento e de aquisição de 

conhecimento que possam colaborar para minimizar as dificuldades de sua prática, 

principalmente aquelas relacionadas à saúde da criança, o que de certa forma afirma a 

necessidade do treinamento em serviço. 

Além disso, os dados encontrados reforçam alguns desafios já apontados por 

pesquisadores da área de educação infantil. De acordo com Machado 30 um deles se 

refere à tarefa de integrar o enfoque no cuidar/educar, dando ênfase numa pedagogia 

calcada nas interações de crianças e adultos. Para essa pesquisadora, tal perspectiva 

exige uma mudança da forma de atuação das educadoras, baseada na não 

hierarquização das atividades. Além disso, o trabalho de cuidar realizado nas creches é 

complexo e requer habilidades de ordem psicológica, organizativa e estratégica 7. 

Desta forma, o treinamento reforça a importância da formação continuada. 

Embora o perfil do corpo docente que atua na educação infantil esteja mudando – 

professores mais jovens, com formação superior em pedagogia – a maioria das 

profissionais que se encontram em atividade não tem uma formação específica em 

educação / cuidado infantil. Poucas são as que fizeram cursos para suprir essa lacuna 

e percebe-se grande dificuldade em participar e buscar cursos de formação 

suplementar por diversos motivos: falta de tempo (a maioria trabalha em dois turnos); 

falta de recursos financeiros; dificuldade de locomoção (muitos cursos acontecem em 

lugares distantes da residência das educadoras) e/ou qualquer impedimento logístico 

inerente do contexto sócio-econômico-cultural em que as educadoras estão inseridas. 

O fato de o treinamento ter sido oferecido no próprio espaço de trabalho das 

educadoras e durante o expediente de trabalho (paradas pedagógicas) foi avaliado 

como fator positivo. 

 

Conclusão 

Conclui-se que apesar da exigência de formação profissional aos trabalhadores 

de creches, os cursos oferecidos não possuem conteúdos específicos relacionados a 

crianças menores de 3 anos. O cuidado cotidiano da criança baseia-se na promoção de 
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sua saúde, o qual inclui atividades que integram sua educação: alimentar, higienizar, 

confortar, proteger, consolar e prover ambiente lúdico com interações que lhe 

propiciem situações de aprendizagem.   

Neste contexto, passa a ser importante a configuração de propostas de 

atendimento e de formação que considerem as necessidades específicas da primeira 

infância. É possível que o currículo de formação em pedagogia deva ser o mais amplo 

possível. Porém, se a educação infantil é considerada como primeira etapa da 

educação básica, faz-se necessário que a formação dos profissionais que irão atuar 

com esta população considere as necessidades e características de crescimento e 

desenvolvimento de bebês e crianças pequenas, possibilitando assim que a educação 

em saúde e nutrição integre o conteúdo teórico e prático da formação de professores. 

Por fim, percebe-se que apesar das políticas e incentivos para a adoção de 

alimentação saudável nas creches, faltam esclarecimentos e ensinamentos voltados 

para as educadoras, já que não consta na grade curricular uma matéria especifica 

sobre alimentação infantil. Assim, como a creche deve possuir adequadas condições 

de estrutura e funcionamento é indispensável que ela tenha profissionais qualificados 

para que além do seu papel de educar, eles incorporem cuidados de promoção e 

manutenção de saúde. Para isso são necessárias políticas que integrem a saúde, a 

nutrição e a educação, para que, as práticas superem suas deficiências e possam 

enfim promover o pleno desenvolvimento infantil. 
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O trabalho realizado nas creches, em especial nos berçários, é de tal 

complexidade que não permite conclusões simples e definitivas. 

 A idéia de que creches são instituições de assistência ainda persiste, enquanto 

já deveria estar superada há décadas. Junto a essa concepção, deveria estar também 

resolvida a de que para cuidar de crianças pequenas basta gostar de crianças, ser 

mulher ou levar jeito. “A formação do professor é reconhecidamente um dos fatores 

mais importantes para a promoção de padrões de qualidade adequados em educação, 

qualquer que seja a modalidade. No caso da criança menor (...) a capacitação 

específica do profissional é uma das variáveis que maior impacto causam sobre a 

qualidade do atendimento” (MEC/SEF/DPE/Coedi, 1994, p.11). 

Diversos são os autores que insistem na necessidade de integração entre o 

cuidar e o educar no atendimento a criança pequena, sendo necessário um programa 

de qualificação profissional direcionado às necessidades e características específicas 

dessa população, para que assim, se garanta o padrão de qualidade do serviço 

prestado e sejam evitados, ou devidamente encaminhados, problemas relacionados à 

rotina de higiene e dietética, assim como os relacionados com patologias e acidentes 

comuns da infância. Assim, a construção dos saberes e práticas que integrem o cuidar 

e o educar na atenção infantil é o grande desafio a ser superado. As parcerias entre as 

áreas de educação e saúde devem ser melhor estabelecidas e fortalecidas. 

A formação continuada em serviço deve ser privilegiada, pois proporciona 

diálogo entre os educadores e formadores, entre conteúdo dos cursos e a realidade 

das instituições, enfim, entre o real e o ideal. 

O papel do profissional de creche precisa também ser valorizado, necessitando 

de formação e qualificação continuada. Vários são os pesquisadores que chamam a 

atenção para a importância dos primeiros anos de vida do ser humano. Por isso, torna-

se necessário a formação de um educador sensível, consciente de seu papel, engajado 

em promover de forma integrada com os pais o desenvolvimento e bem estar das 

crianças que estão sob sua responsabilidade. A nossa legislação já define que a 

creche não é apenas uma instituição para a mãe deixar a criança enquanto trabalha, 

mas local com quem compartilha o desenvolvimento integral de seus filhos. 

No que diz respeito especificamente ao âmbito da alimentação, desde os 

primeiros dias de vida reconhece-se que tais processos são essenciais e determinantes  

para a socialização da criança e sua inserção no meio. Não somente em termos 
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nutricionais, mas pelo sistema de representações e práticas que o ato de se alimentar 

simbolizam, também no desenvolvimento da personalidade e da afetividade. Assim, os 

educadores devem ser capacitados para lidar com a alimentação de forma abrangente. 

Constatou-se nesse estudo que existe atitude de cuidado embora não 

consciente por parte dos educadores. Além disso, evidenciou-se que a maioria das 

práticas realizadas quanto à saúde e nutrição parte de conhecimento de senso comum, 

muitas vezes não adequados ou incorretos. Por fim, os resultados dessa pesquisa 

mostram a necessidade de considerarmos a inclusão dos conhecimentos sobre saúde 

e nutrição nos currículos de formação inicial e continuada dos educadores, como forma 

de garantir às crianças pequenas acesso a instituições de qualidade com profissionais 

capacitados.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DISCIPLINA DE NUTROLOGIA 
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro que obtive informações sobre os procedimentos do projeto “Impacto do 

treinamento de educadoras de creches públicas/filantrópicas nas práticas higiênico-dietéticas e 

na saúde/nutrição dos lactentes”, desenvolvido pela disciplina de Nutrologia do Departamento 

de Pediatria da UNIFESP. Este projeto tem como objetivo avaliar o efeito de treinamento de 

educadoras de creche no estado nutricional dos lactentes atendidos e na aquisição de 

conhecimentos e mudanças nas atividades desenvolvidas. Declaro também que foram 

assegurados o anonimato e o sigilo sobre minhas declarações no grupo, assim como o direito 

de não participar ou retirar-me da pesquisa em qualquer fase, sem que isso implique em 

penalidade de qualquer natureza, permanecendo as garantias a mim oferecidas. 

 Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Os principais investigadores são os doutores José Augusto de A. C. Taddei, 

Domingos Palma, Anne Lise D. Brasil, que poderão ser encontrados na Rua Loefgreen, 1647, 

CEP 04040-032, Vila Clementino, São Paulo, telefone: (11) 5573 1246. 

 Eu,________________________________________________________ afirmo que 

estou ciente dos objetivos da pesquisa, bem como grupo focal, que concordo 

espontaneamente em participar. 

__________________________     Data ___/___/___ 

 Assinatura do participante 

 

__________________________     Data ___/___/___ 

 Assinatura da testemunha 

 

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre esclarecido 

deste participante para o estudo. 

 

________________________________________  Data ___/___/___ 

    Assinatura dos responsáveis pelo estudo 

 
Rua Loefgreen, 1647 – CEP:04040-032 – São Paulo – Brasil 

Tel: 5573-1246 / Fax: 5539-1783 
E-mail: nutmet.dped@epm.br/nutmet@terra.com.br 
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Em ter, 23/3/10, her@gsu.edu <her@gsu.edu> escreveu: 
 
De: her@gsu.edu <her@gsu.edu> 
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Para: taddei.dped@epm.br, nutsec@yahoo.com.br 
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Your manuscript entitled "Effect of training on nursery educators’ knowledge about infant feeding in 
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Center. 
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Education Research, you will have the option, at an additional charge, to make your paper freely available 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DISCIPLINA DE NUTROLOGIA - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

“ PROJETO CRECHEFICIENTE 2007”  – UNIFESP 

 
INSTRUMENTO EDUCADORA – QUESTIONÁRIO 

 

Data: ____/____/____ 

Creche: ________________________________________________________________      

Nome: _________________________________________________________________ 

Função: ________________________________________________________________ 

 
1.ALIMENTAÇÃO 
 
ALEITAMENTO MATERNO 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao aleitamento materno: 
(    ) a criança deve permanecer em aleitamento materno até os dois anos de idade 
(    ) o leite materno deve ser o único alimento até os 6 meses de idade 
(    ) quando indicado o desmame deve ser feito rapidamente para não causar traumas na criança 
(    ) a criança  deve mamar até esvaziar uma mama e depois passar para a outra 
 
Assinale as vantagens do aleitamento materno para a criança: 
(    ) garante o fornecimento de nutrientes adequados para o crescimento da criança menor de 6 meses, 
protegendo-a contra infecções respiratórias e gastrintestinais 
(    ) diminui a incidência de cáries e problemas dentários 
(    ) previne a obesidade 
(    ) todas as anteriores 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à higiene da mãe durante a amamentação: 
(    ) a mama não deve ser desinfetada a cada mamada 
(    ) toda vez que a mãe for amamentar ela deve lavar a mama com sabão 
(    ) não é recomendadoo uso de loções e óleos para manter a mama lubrificada 
(    ) durante a amamentação a mãe deve manter a sua higienização corporal regular 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
(    ) quando a mãe é muito magra produz leite mais fraco 
(    ) quanto mais a criança mama, mais leite a sua mãe produz 
(    ) mãe com leite fraco deve complementar com a mamadeira  
(    ) mama pequena produz menor quantidade de leite 
(    ) quando a criança encontra-se em aleitamento materno não é necessário oferecer água 
(    ) no caso de rachaduras a mãe deve colocar casca de mamão e/ou banana para ajudar na 
cicatrização 
(    ) a amamentação deve ser suspensa quando a criança está ganhando muito peso 
(    ) não devemos suspender a amamentação quando a mãe sente dor ao amamentar 
(    ) o leite materno pode ser conservado em freezer por até 6 meses 
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ALEITAMENTO ARTIFICIAL 
 
Se a mãe for parar de amamentar, qual tipo de leite ela deve oferecer a criança menor de 1 ano:  
(    ) leite de vaca engrossado 
(    ) leite de vaca desnatado 
(    ) leite de soja 
(    ) fórmulas infantis (Nan, Nestogeno, Aptamil) 
 
I Dependendo da idade da criança a mãe deve diluir o leite de vaca antes de oferecê-lo, devido à 
sobrecarga renal. 
II A mãe deve fortalecer o leite de vaca com farinhas (mucilon, farinha láctea, sustagem) 
III A mãe deve deixar a mamadeira de molho na água até a hora de prepará-la 
IV A melhor forma de ver se o leite está na temperatura ideal é encostar o bico no dorso da mão e pingar 
algumas gotinhas 
 
(    ) I, III e IV estão corretas 
(    ) I, IIe III estão incorretas 
(    ) II, III e IV estão corretas 
(    ) II, III e IV estão incorretas 
 
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
Quanto à introdução de alimentos é correto afirmar que: 
(    ) ela deve ser realizada rapidamente após os 6 meses 
(    ) ela deve ser iniciada entre o 4 – 5 mês para que a criança vá se acostumando aos novos sabores 
(    ) ela deve ser realizada de forma gradual 
(    ) no inicio a papa salgada deve ser oferecida peneirada e/ou liquidificada 
 
Qual das opções abaixo é a melhor opção para ser oferecida como sobremesa: 
(    ) iogurtes 
(    ) pudim  
(    ) doce 
(    ) frutas 
 
Assinale V (verdadeiro) e F (falso): 
(    ) mel, morango, café e suco artificial são exemplos de alimentos que devem ser evitados no primeiro 
ano de vida 
(    ) na papa salgada os alimentos devem ser oferecidos misturados 
(    ) o primeiro alimento a ser oferecido na introdução de novos alimentos deve ser o suco de laranja 
lima 
(    ) devemos utilizar como tempero das papas apenas cebola, sal e óleo, em pequena quantidade 
(    ) em geral os alimentos são introduzidos na seguinte ordem: frutas, hortaliças, cereal, carnes  
 
2. HIGIENE 
 
Assinale o mais importante veículo de transmissão de doenças em creches: 
(    ) fraldas 
(    ) mãos 
(    ) mamadeiras 
(    ) vaso sanitário 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) as mamadeiras devem ser higienizadas em água corrente após seu uso  
(    ) para a higienização das mamadeiras pode ser utilizado tanto sabão quanto detergente 
(    ) os bicos devem ser lavados virando-os do avesso 
(    ) as mamadeiras devem ser limpas uma a uma com escova própria, enxaguadas e secas por 
escorrimento 
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O descongelamento do alimento deve ser realizado: 
(    ) em geladeira a 4º C 
(    ) em forno microondas 
(    ) em água com temperatura inferior a 21º C por 4 horas 
(    ) todas as anteriores 
 
Quanto ao uso hipoclorito de sódio (2,5%) normalmente utilizado para desinfecção de alimentos e 
mamadeiras é correto afirmar que: 
(    ) ele não é mais utilizado, para desinfetar os alimentos basta deixa-los de molho no vinagre 
(    ) a quantidade de hipoclorito depende da quantidade de água utilizada 
(    ) não é necessário fazer uma nova lavagem após o tempo de imersão do alimento na solução 
(    )  sua utilização substitui a etapa de higienização 
 
3. DOENÇAS INFECCIOSAS  
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) uma das causas mais comuns das otites (infecções de ouvido) é oferecer a mamadeira à criança 
deitada 
(    ) quando a criança apresenta resfriado normalmente este vem acompanhado de coriza, o nariz deve 
ser limpo sempre que necessário 
(    ) no caso de hepatite A a criança deve seguir uma dieta rigorosa 
(    ) na conjutivite altamente contagiosa a criança deve ser afastada da creche 
 
No caso da criança apresentar uma diarréia intensa, ela pode vir a desidratar. Assinale a alternativa que 
indica sinal de desidratação. 
(    ) sede 
(    ) diminuição do volume da urina     
(    ) olhos fundos ou encovados 
(    ) todas as anteriores 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) para o controle da escabiose é necessário tratar todos os membros da família 
(    ) no caso de pediculose a criança deve ser afastada da creche 
(    ) no caso de “bicho geográfico” (larva migrans) o tratamento é realizado através da aplicação de 
pomadas 
(    ) a melhor medida de controle do impetigo é a higiene rigorosa da criança 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
(    ) no caso de parasitose intestinal a criança deve ser afastada da creche 
(    ) a principal forma de prevenção e controle de assaduras é o uso de cremes/pomadas 
(    ) a rubéola consiste no aparecimento de bolinhas vermelhas em todo o corpo, podendo durar até 15 
dias 
(    ) no sarampo o contágio ocorre desde que os sintomas surgem até o desaparecimento das erupções 
(    ) no caso da varicela (catapora), a criança pode voltar à creche quando desaparecerem as vesículas - 
bolhas 
(    ) oferecer mamadeira enquanto a criança está dormindo faz com que o leite fermente  
menos, dificultando assim, o aparecimento de cáries 
(    ) a vacinação previne em 100% as doenças 
 
4. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 
Assinale a alternativa incorreta sobre os indicadores do crescimento: 
(    ) peso, estatura e perímetro cefálico são os principais indicadores de crescimento 
(    ) o perímetro torácico e o perímetro abdominal são indicadores de crescimento 
(    ) uma das formas de avaliar o crescimento é a erupção dentária 
(    ) para avaliar o crescimento da criança basta medir sua estatura mensalmente 
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Assinale a alternativa incorreta quanto ao desenvolvimento da criança; 
(    ) senta-se com apoio entre 5 – 10 meses 
(    ) anda com apoio entre 6 – 15 meses 
(    ) veste-se sozinha entre 24  – 36 meses 
(    ) segura e transfere objetos de uma mão para a outra entre 4 – 8 meses 
 
5. DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) a anemia ferropriva geralmente é resultado de uma alimentação com fornecimento insuficiente de 
ferro 
(    ) a anemia pode causar uma diminuição na função imune, prejuízos no desenvolvimento 
neuropsicomotor e infecções repetidas 
(    ) para curar a anemia basta oferecer alimentação rica em ferro 
(    ) a suplementação medicamentosa de sulfato ferroso é recomendada a todos os lactentes crianças 
com exceção as que estão em uso de fórmulas infantis 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) a vitamina A atua no crescimento e desenvolvimento da criança 
(    ) a vitamina A tem função importante na visão 
(    ) as frutas e hortaliças (vernelho-alaranjadas e verdes escuros) são as principais fontes de vitamina A 
(    ) não é realizada a suplementação medicamentosa na hipovitaminose A, apenas é preconizado o 
aumento da ingestão de alimentos fonte 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
(    ) os alimentos vegetais (feijão, beterraba e verduras verde-escuras) são alimenrtos que contém 
grande quantidade de ferro, mas esse ferro não é bem aproveitado pelo organismo  
(    ) a desnutrição pode ser causada por múltiplos fatores 
(    ) a desnutrição apenas é causada pela falta de oferta de calorias na dieta 
(    ) a carne vermelha é a melhor fonte de ferro 
(    ) a criança somente fica desnutrida após ter tido uma doença grave 
(    ) o aleitamento materno é fator protetor da obesidade 
(    ) a obesidade pode ser precursora de várias doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, 
hipertensão, dislipidemias) ainda na infância 
(    ) o fator genético é a maior causa obesidade 
(    ) a criança obesa deve fazer dieta 
(    ) o maior problema da obesidade é o consumo excessivo de alimentos 
 
6. SINAIS E SINTOMAS DE DOENÇAS 
 
Diante da criança com convulsão, assinale a alternativa incorreta: 
(    ) deve-se proteger a cabeça da criança 
(    ) deve-se proteger a língua com uma trouxinha de pano 
(    ) não devemos oferecer álcool para a criança cheirar e despertar 
(    ) assim que a convulsão terminar devemos colocar a criança para dormir, não sendo necessário 
encaminhar para o médico 
 
No caso da febre, assinale a alternativa incorreta: 
(    ) a febre só é perigosa acima de 39,4ºC 
(    ) no caso da febre baixa, deve-se fazer banho de imersão com água morna e oferecer líquidos 
(    ) no caso de febre alta, deve-se medicar a criança conforme prescrição médica  
(    ) um dos medicamentos a ser utilizado no caso de febre é a aspirina 
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Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) a convulsão ocorre devido ao aumento rápido da temperatura corporal 
(    ) no caso de desmaio a criança deve ser encaminhada ao atendimento médico 
(    ) em caso de sangramento nasal a criança deve ser mantida sentada com a cabeça para trás e as 
narinas serem pressionadas firmemente 
(    ) o vômito não é preocupante, mas se forem vários episódios e estiver associado a febre a criança 
deve ser encaminhada à equipe de saúde, pois poderá estar desenvolvendo um quadro infeccioso 
 
7. ATIVIDADES DIÁRIAS 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
(    ) as creches devem ser ambientes que proporcionem à criança a construção de hábitos saudáveis 
(    ) quando entra na creche a criança adoece mais porque aumenta o risco de exposição e transmissão 
a agentes causadores de doenças 
(    ) o uso de luvas substitui a lavagem de mãos 
(    ) a retirada das fraldas varia de criança para criança, dependendo da prontidão maturacional 
(    ) o penico deve ser lavado na pia do banheiro logo após seu uso  
(    ) as mãos são veículos de transmissão de diversas doenças gastrintestinais, respiratórias e 
dermatológicas 
(    ) a temperatura da água do banho deve ser medida com o dedo indicador 
(    ) o banho de sol tem a finalidade de ativar a vitamina A 
(    ) quando a criança não quer dormir o educador deve obrigá-la 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8. DOENÇAS NÃO INFECCIOSAS 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) no caso de dermatite de fraldas (assadura), é necessário trocar as fraldas toda vez que a criança 
urinar ou evacuar 
(    ) o estrófulo é uma alergia a picada de inseto e pode ser evitada com o uso de mosqueteiros e 
colocação de telas 
(    ) não é recomendado o uso de filtros solares no caso de fitofotodermatose 
(    ) o hemangiona costuma desaparecer com a idade, não sendo grave 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) a constipação é a eliminação de fezes endurecidas com dor ou dificuldade 
(    ) bebês com aleitamento materno exclusivo podem ficar 2 a 3 dias sem evacuar 
(    ) alimentação com pouca fibra e líquidos não é causa de constipação intestinal 
(    ) a constipação pode ser transitória ou crônica 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
(    ) a mancha mongólica é mais freqüente em crianças orientais e negras e não acarreta nenhum 
transtorno 
(    ) em caso de miliária (brotoeja) é necessário manter a temperatura corporal da criança agradável e 
utilizar pasta d’água 
(    ) leite, ovos, morango, crustáceos são alguns dos alimentos que podem causar urticária 
(    ) em caso de fimose, é recomendado fazer exercícios para expor a glande 
(    ) a criança com estrabismo não precisa ser encaminhada a equipe de saúde, pois não gera 
complicações 
(    ) é recomendado colocar uma moeda com esparadrapo ou fita crepe sobre o umbigo para prender a 
hérnia 
(    ) o refluxo é tido como normal nos primeiros meses de vida do bebê quando este ganha peso 
adequadamente 
(    ) quando a criança apresenta “chiado no peito” deve-se fazer inalação não sendo necessário 
cuidados com a alimentação 
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9. ACIDENTES E VIOLÊNCIA 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
(    ) em caso de afogamento devemos retirar rapidamente a criança da água, tomando cuidado com a 
cabeça e o pescoço 
(    ) em caso de atropelamento a criança deve ser levada a um local tranquilo até a chegada do resgate 
(    ) quando a criança aspirar um objeto estranho e eliminá-lo em seguida, mesmo assim                     é 
necessário encaminhá-la ao pronto socorro 
(    ) em caso de engasgo não é recomendado passar os dedos pela boca às cegas para tentar retirar o 
corpo estranho 
 
Em relação ao choque elétrico, assinale a alternativa incorreta: 
(    ) os choques são perigosos e dependem da intesidade da corrente elétrica e do tempo de exposição 
(    ) os choques podem causar queimaduras, alterações cardíacas, pulmonares e neurológicas 
(    ) deve-se remover o fio em contato com a criança usando objeto isolante como cabo de vassoura ou 
jornal 
(    ) a primeira atitude é retirar a criança do local e depois desligar a  chave geral da creche 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto às queimaduras: 
(    ) as queimaduras são divididas em três categorias, sendo a de terceiro grau a mais grave 
(    ) em caso de queimadura lavar a área afetada com água corrente em temperatura ambiente 
(    ) no caso de formação de bolhas, rompê-las e passar pasta de dente no local 
(    ) a área afetada deve ser mantida mais elevada do que o resto do corpo 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 
(    ) em caso de picada de inseto,espremer o local para retirar o ferrão 
(    ) em caso de fratura imobilizar o local com talas de papel ou papelão e encaminhar a criança ao 
pronto socorro 
(    ) na ocorrência de vômitos após picada de inseto, encaminhar a criança ao pronto-socorro 
(    ) quando a criança estiver sufocada ela deve ser liberada do objeto ou condição que a sufoca e caso 
seja necessário deve-se fazer manobras de ressuscitação 
(    ) a presença de edema, dor e dificuldade de movimentação, pode ser sinal de fratura 
(    ) se o dente saiu do lugar mas não caiu, com as mãos limpas empurrar delicadamente ao local de 
origem 
(    ) em caso de queda conservar o dente em um recipiente com leite, soro fisiológico ou água filtrada e 
encaminhar a criança ao serviço de saúde 
(    ) se o dente entrou na gengiva não é necessário encaminhar a criança à equipe de saúde 
(    ) na suspeita de maus-tratos deve-se comunicar o conselho tutelar 
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ANEXO VI 
ROTEIRO GRUPO FOCAL – FASE I 
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“ Impacto do treinamento de educadores de creches públicas/filantrópicas  

nas práticas higiênico-dietéticas e na saúde/nutrição de lactentes” . 

(UNIFESP/FAPESP) 

 

ROTEIRO GRUPO FOCAL 

FASE I 

 

Orientação para as Moderadoras �
 Inicie se apresentando e explicando o objetivo da atividade (a equipe da 

UNIFESP fará uma apresentação do projeto) �
 O objetivo da atividade é falar sobre a rotina das educadoras na creche, 

abordando temas variados como alimentação das crianças, cuidados com a 

higiene, atividades recreativas etc. �
 Não é necessário seguir o roteiro numa rígida ordem seqüencial, os 

assuntos (os blocos de questões) podem ser abordados seguindo o fluxo 

da conversa sobre a rotina na creche e o trabalho das educadoras. �
 Informe que a atividade poderá durar de uma hora a uma hora e meia, 

aproximadamente. �
 Diga a elas para sentirem-se a vontade para falar, manifestar opinião e que não 

deve haver preocupação com respostas certas ou erradas; �
 Peça que procurem falar uma de cada vez e em voz alta, por causa da 

gravação; �
 Leia o termo de consentimento e peça que assinem. E informe que a discussão 

será gravada para facilitar o registro das informações, os nomes serão 

resguardados, e que nosso interesse é obter conhecimento sobre a experiência 

delas, que poderão ser úteis para o projeto; �
 Peça que cada uma escreva o primeiro nome numa etiqueta e cole na roupa em 

lugar visível. Faça o mesmo. 

Atenção: o objetivo principal é explorar ao máximo quais os procedimentos que as 

educadoras adotam em sua rotina e quais soluções buscam diante de eventuais 

dificuldades. 

 



Anexos 
 
 

 

84 

 

ROTEIRO 

 

Iniciando a conversa/descontraindo �
 Há quanto tempo vocês trabalham em creche? E nesta creche vocês estão há 

quanto tempo? �
 Como aprenderam a realizar o trabalho com crianças? (estimule o grupo a falar 

sobre a formação específica, cursos que fizeram etc) �
 Por que escolheram essa profissão? 

 

A rotina na creche e as principais dificuldades �
 Quantas crianças vocês têm na turma de vocês? Contam com a ajuda de uma 

auxiliar? (se sim, verifique como dividem as tarefas) �
 Como é o dia de trabalho na creche? (explorar um pouco a rotina geral) �
 Quais atividades no dia a dia da creche são mais difíceis para desenvolver junto 

às crianças de 0 a 2 anos? Por quê? (explore com detalhes os motivos das 

atividades que elas apontaram e quais as soluções que elas adotam) 

 

Alimentação �
 Como é o preparo da alimentação das crianças? (a intenção aqui é perceber se 

a educadora se interessa em saber como é o preparo, se acompanha). Se 

demonstrarem conhecimento sobre contaminação, explorar o tema. �
 Como é a comida e como é servida para as crianças? Qual a sua opinião em 

relação à alimentação para as crianças de zero a dois anos, oferecida pela 

creche? (explore o cardápio, mas principalmente se a comida é 

liquidificada/peneirada ou se é apenas amassada. Verifique se oferecem 

alimentos que criança nunca experimentou ou não gosta, e como estimulam a 

criança a comer, quais estratégias usam e se respeitam a saciedade da criança, 

se estimulam as crianças pequenas a se alimentarem sozinhas). 
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Higiene e Saúde �
 Como é a rotina de higiene das crianças?  �
 Quais são os principais problemas de saúde que as crianças apresentam nesta 

idade? �
 No caso das doenças, mesmo não sendo profissionais da saúde, vocês estão 

em contato com elas quase que diariamente. Como vocês lidam com isso? 

Quais os procedimentos que vocês tomam ou gostariam de tomar perante as 

doenças? �
 Quais os sinais e/ou sintomas de doença da criança que vocês consideram 

importantes para comunicar a auxiliar de enfermagem / ou a diretora? (explore 

com atenção quais os procedimentos que elas costumam adotar quando a 

criança apresenta febre, lesões de pele, coceiras, dor/infecção de ouvido, 

vômitos/diarréia, tosse/chiado, emagrecimento/palidez etc.). �
 O controle da vacinação é feita por vocês? Como isso é feito? 

 

Acidentes �
 Quais são os principais acidentes que costumam acontecer com as crianças na 

creche? O que é feito quando acontece algum destes acidentes (cite algum 

deles e explore os procedimentos adotados. Verifique também como é feita a 

comunicação aos pais). 

 

Finalizando  �
 Pensando em vocês como profissionais que atendem uma determinada faixa de 

idade de crianças, quais são as principais qualidades/habilidades que uma 

educadora deve ter? O que é necessário para atingir / ter essas 

qualidades/habilidades 
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ANEXO VII 
ROTEIRO GRUPO FOCAL – FASE II 
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“ IMPACTO DO TREINAMENTO DE EDUCADORES DE CRECHES 
PÚBLICAS/FILANTRÓPICAS NAS PRÁTICAS HIGIÊNICO-DIETÉTICAS E NA 

SAÚDE/NUTRIÇÃO DE LACTENTES”  
(UNIFESP / FAPESP) 

 

 

ROTEIRO GRUPO FOCAL 

FASE II 

 

Orientação para as Moderadoras �
 Inicie se apresentando e explicando o objetivo deste novo grupo focal �
 O objetivo da atividade é retomar algumas questões do primeiro grupo focal, 

destacando os aspectos relativos à alimentação e também as mudanças na 

prática cotidiana a partir do aprendizado na formação que receberam. �
 Como da primeira vez não é necessário seguir o roteiro numa rígida ordem 

seqüencial, os assuntos podem ser abordados seguindo o fluxo da 

conversa sobre a rotina na creche e o trabalho das educadoras. �
 Informe que a atividade poderá durar de uma hora a uma hora e meia, 

aproximadamente. �
 Peça que procurem falar uma de cada vez e em voz alta, por causa da 

gravação; �
 Leia o termo de consentimento e peça que assinem. E informe que a discussão 

será gravada para facilitar o registro das informações, os nomes serão 

resguardados. 
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ROTEIRO 

 

Descontraindo - Rotina da Instituição e profissão  �
 Nós estivemos aqui há quatro meses mais ou menos. Houve alguma mudança 

na rotina da creche nos últimos meses? (horário de entrada e saída; horário de 

alimentação; rotina de higiene e alimentação).  �
 O número de crianças é o mesmo? Quantas crianças há na turma na turma B1 e 

na turma B2?  

 

Alimentação �
 Em nossa primeira conversa foi apontado que uma das atividades mais difíceis 

na rotina da creche era o horário da alimentação.  �
 Continuam com a mesma opinião? Por quê?  �
 O que poderia ser feito, de concreto, para melhorar/facilitar essa atividade? �
 O que vocês podem fazer para melhorar/facilitar essa atividade?  �
 A partir de que momento (idade) vocês acham que a criança pode ou deve 

tomar mamadeira sozinha no berço?  �
 As crianças que estiverem dormindo no horário do almoço ou do jantar devem 

ser acordadas? Por quê sim/não?  �
 É comum nas creches o oferecimento de sopa para as crianças pequenas. Por 

que esse é o tipo de alimentação mais adotado, na opinião de vocês? �
 Como deveria ser a alimentação do almoço das crianças, na opinião de vocês? 

(explorar tipo de comida, forma de apresentação etc.). Como acontece aqui na 

creche? (explore o cardápio, mas principalmente se a comida é 

liquidificada/peneirada ou se é apenas amassada. Verifique se oferecem 

alimentos que criança nunca experimentou ou não gosta, e como estimulam a 

criança a comer, quais estratégias usam, se respeitam a saciedade da criança, 

se estimulam as crianças pequenas a se alimentarem sozinhas, como é 

realizada a introdução dos alimentos quando a criança está iniciando na creche, 

vocês acham mais fácil oferecer tudo junto ou separado, o que vocês acham ser 

o mais correto). �
 Quem tem definido o cardápio? Vocês opinam na definição do cardápio e na 

preparação dos alimentos?  
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�
 Durante as paradas pedagógicas desse ano vocês receberam um treinamento, 

oferecido pelo pessoal da UNIFESP. Após o curso aconteceu alguma mudança 

com relação à rotina de alimentação? Por quê? �
 Ainda com relação à alimentação, vocês acham que faltou ser abordado algum 

tema? O que vocês aprenderam de novo? 

 

Higiene, Saúde e Acidentes �
 Higiene e saúde estão relacionados. O que numa creche é essencial em relação 

à higiene das crianças? Como acontece aqui? �
 Quais são os principais problemas de saúde que as crianças apresentam nesta 

idade? �
 No caso das doenças, mesmo não sendo profissionais da saúde, vocês estão 

em contato com elas quase que diariamente. Como vocês lidam com isso? 

Quais os procedimentos que vocês tomam ou gostariam de tomar em relação à 

saúde das crianças? No caso de uma criança cair e se machucar por ex. �
 Após o curso aconteceu alguma mudança com relação à rotina de higiene e 

saúde? Por quê? �
 Ainda com relação à higiene e saúde, vocês acham que faltou ser abordado 

algum tema? O que vocês aprenderam de novo? 

 

Finalizando  �
 O que vocês têm realizado de atividades pedagógicas com as crianças? (explore 

como preparam/planejam; em que horário realizam as atividades etc). �
 Pensando em crianças de berçário, como as pessoas que trabalham em 

creches devem ser definidas: “educadoras” ou “cuidadoras”? Existe diferença 

entre esses dois termos? Qual? �
 Quem trabalha em creche precisa ter curso superior? (Por que sim? Por que 

não?) �
 Qual a formação mínima que uma educadora de creche precisa ter? 
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Abstract  

Like many other developing countries, Brazil has been going a nutritional 

transition which presence both malnutrition and overweight. Stunting and overweight 

are the major public health problems in Brazilian children. The objective of this study 

was to document the prevalence of stunting, overweight and anemia in preschool 

children and examine if those nutritional problems are related; also identify if these 

nutritional problems have the same risk factors. 

Data from the “Efficient Daycare Center Project” which include 270 children 

attending nurseries of eight daycare centers in Sao Paulo city, Brazil were used for this 

study.  Data on height and weight were converted to z-scores using WHO anthro 

software. Hemoglobin (Hb) concentrations were determined on finger-prick blood 

samples. The co-occurrence of stunting, overweight and anemia was investigated by 

contingency tables a log-linear model. Univariate and multiple regression analyses were 

performed to estimate the association of HAZ, WAZ, WHZ and Hb levels with their risk 

factors.  

The results showed high prevalence of overweight (22.2%), risk of stunting 

(22.6%) and anemia (37%). Percent of daycare attendance, age, number of siblings 

under 5 years old and per capita income are associated with Hb levels.   

This study provides evidence that Brazil is going through a nutritional transition 

and suggest that the adoption of public policies to expand and improve services in 

daycare centers may help to prevent multi-nutritional problems in preschool children.  

   

Key words: anemia, child, child day care center, nutritional status, risk factors. 
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Resumen  

Como muchos otros países en desenvolvimiento Brasil esta pasando por la 

transición nutricional, la cual tiene presente a la desnutrición y sobrepeso. Este estudio 

tuvo como objetivo mostrar la prevalencia de baja estatura, sobrepeso y anemia en 

niños en edad preescolar y analizar si esos problemas nutricionales están relacionados; 

también identificar si esos problemas nutricionales presentan los mismos factores de 

riesgo.  

Fueron utilizados datos del “Proyecto CrechEficiente” el cual estudio 270 niños 

que asisten a cunas de ocho jardines de la infancia en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. 

Los datos de peso y estatura fueron convertidos en z-escore utilizando el software 

WHO Anthro. La extracción de sangre para la determinación de hemoglobina (Hb) se 

realizó por punción digital. La co-ocurrencia de baja estatura, sobrepeso y anemia fue 

investigada a tráves de tablas de contingencia y modelo log-linear. Fueron realizados 

análisis univariados y regresión múltiple para determinar la asociación entre TEZ, PEZ, 

PTZ y niveles de hemoglobina con sus factores de riesgo.  

Los resultados mostraran elevada prevalencia de sobrepeso (22,2%), riesgo 

para baja estatura (22,6%) y anemia (37%). El porcentaje de frecuencia a los jardines 

infantiles, edad, número de hermanos menores de 5 años y renta per cápita están 

asociados con los niveles de hemoglobina.   

Este estudio muestra evidencia de que el Brasil esta pasando por una transición 

nutricional y sugiere adopción de políticas públicas para difundir y mejorar los servicios 

de los jardines infantiles pudiendo ayudar a prevenir varios problemas nutricionales en 

niños en edad preescolar. 

  

  

Palabras clave: anemia, niño, jardines infantiles, estado nutricional, factores de riesgo. 
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Introduction 

 A nutritional transition has been observed in developing countries that are 

experiencing rapid and intense changes in economic growth and demographic 

structure. In the past decades, conditions favoring the occurrence of nutritional 

deficiencies gradually gave way to an epidemic of obesity and chronic diseases related 

to excessive and unbalanced food consumption and inadequate physical activities (1-4). 

This pattern affects all populations, particularly children. Globally, childhood malnutrition 

and nutritional deficiencies reduces while childhood obesity continues to rise (5, 6).  

Like many other developing countries, Brazil has been going a nutritional 

transition which presence both malnutrition and overweight. Stunting and overweight 

are the major public health problems in Brazilian children. Studies conducted in Brazil in 

1974-1975 and 1995-1996 showed that malnutrition decreased from 14.8% to 8.6%, 

stunting decreased from 19.5% to 2.4% while obesity increased from 4.1% to 13.9% in 

children aged 0-59 months (7, 8). Another public health concern is deficiency in 

micronutrients, particularly iron deficiency anemia which affects major than 40% of 

children under 5 years (9-14). 

Both under- and over-nutrition have adverse consequences in young children.  

Obesity is associated with a variety of health problems including diabetes mellitus type 

2, hypertension, hyperlipidemia, asthma, sleep apnea, early malnutrition, lower self-

esteem and psychological problems. Stunting is related to cognitive deficits and other 

development problems (2, 15). Children with anemia in infancy are at risk for long-

lasting developmental disadvantages such as retarded psychomotor development and 

impaired cognitive function (11, 16-20). 

The number of children in collective out-of-home day care has increased 

significantly all over the world (6, 21). Since 1970, the number of day care centers in 

Brazil has increased considerably. In the state of São Paulo the level of teaching at 

daycare centers was the most growing one over the last years. 

 Recently, we have conducted a project “Efficient Daycare Center Project - Impact 

of Training Educators from Public/Philanthropic Daycare Centers on Hygienic-Dietetic 

Practices and on Health/Nutrition of Infants”(22). One of the objectives of this project is 

to identify the risk factors for nutritional problems and propose effective actions to 

improve nutritional status for children in these institutions. The current study is a part of 

this project with two objectives: 1) to document the prevalence of stunting, overweight 
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and anemia in preschool children and examine if those nutritional problems are related 

and 2) to identify risk factors for these nutritional problems.  

 

Materials and Methods 

This is a cross-sectional study that uses baseline information from a survey 

conducted in eight daycare centers on the southern area of Sao Paulo city, Brazil in 

2007.  

The daycare centers were classified according to criteria of priority, which 

considered the existence of features of interest to the development of projects. The 

criteria in descending order of value were prioritizes: greater number of children in 

nurseries, number of educators, safety in the execution of research and rules of 

admission that the daycare centers only admit low income households. Consequently, 

the eight daycare centers that best met criteria were selected for the development of 

research.  

All the children attending the nurseries of these eight daycare centers were 

included in the study. We excluded children with down syndrome (n=2), cerebral palsy 

(n=2), genetic syndromes (n=1), whose parents or guardians refused to sign the 

consent term (n=2) and children that weren’t on the day of the anthropometric data 

collection (n=3), totaling a loss of 3.6%. At the end, the study population was composed 

of 270 children. 

Information on demographic, clinical, epidemiological, socio-economic and 

environmental variables was collected through interviews with the children’s mothers or 

guardians using a structured and pre-coded questionnaire. Children anthropometry 

including height and weight was measured using a pediatric digital scale and pediatric 

anthropometric rule. Children were weighed with pediatric digital model BP Baby 

Filizola, with minimum capacity of 125 grams, up to 15 kg and graduated every five 

grams. Children over 15 kg were weighed on portable electronic scale, Plenna ®, 

capacity 150 kg, with a graduation of 100 in 100g. To measure the height was used 

anthropometric ruler of a movable cursor recommended by the Brazilian Society of 

Pediatrics graduated every 0.5 cm and the range of 0 to 120 cm. Anthropometric data of 

these children at birth were also obtained with the children’s card of birth.  

Hemoglobin (Hb) concentrations were performed using portable hemoglobin 

HemoCue - ß Hemoglobin Photometer� , which is based on photometric reading with 
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the use of   hemoglobin disposable microcuvette. Anemia was defined as Hb 

concentrations less than 110 g/L (23).  

All procedures for the interview, the anthropometry measurement and techniques 

to determine Hb levels were standardized and tested in the pretrial stage of the project. 

Percentage of the life of the child in the daycare center (% of daycare 

attendance) was calculated by number of days the child spent in the daycare center 

divided by his/her age (in days) multiplied by 100. Data on height and weight were 

converted to z-scores of height-for-age (HAZ), weight-for-age (WAZ) and weight-for-

height (WHZ) using WHO anthro software (24). The WHO standard reference was 

adopted to classify children nutritional status  such as stunting (HAZ < -2), risk of 

stunting (HAZ < -1), wasting (WHZ < -2), risk of wasting (WHZ < -1), underweight (WAZ 

< -2), risk of underweight (WAZ < -1), and overweight (WHZ >1) (25).  For measure of 

socioeconomic status (SES) was generated a classification using several variables such 

as mother’s occupation, quality of the house, household assets and facilities, water and 

sanitation. A socioeconomic index was created using principal components analysis 

according to the method used in Demographic Health Surveys and INCAP studies (26, 

27).  Percapita income (monthly income divided by number of members in the family 

that live with this monthly income) was calculated in Real (local currency).   

Descriptive procedures were applied to characterize the study population. 

Contingency tables and a log-linear model were used to investigate the co-occurrence 

of stunting, overweight and anemia.  Univariate analysis was performed with different 

procedures such as t-test and chi-square. Multiple regression analyses were conducted 

to estimate the association of HAZ, WAZ, WHZ and Hb levels with their risk factors. 

Statistical analyses were conducted using SAS 9.2 (28). All statistical tests were two-

sided tailed and significance was reported for p-values <0.05. 

The present study was approved by Unifesp (Federal University of Sao Paulo) 

Ethics Committee in Research.  

 

Results 

The general characteristics for the studied children are shown in Table 1. Of the 

270 children who were 4 – 29 months of age (mean ± SD: 18 ± 6.04), 53% are boys and 

47% are girls. Malnutrition prevalence was low (5,8% stunting, 2.22% underweight and 

0.74% wasting), but the risk of malnutrition was high (22.6% for stunting, 14% for 
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underweight and 8.9% for wasting). The prevalence of overweight was 22.2%. In our 

sample 37% of the children were anemic. 

When data were treated as continuous variables, there were positive correlations 

between Hb levels and HAZ and WAZ, even controlled for age (Figure 1). For each 1g/L 

increased in Hb, HAZ scores increased by 0.013 and WAZ scores increased by 0.02. 

However, when data were treated as dichotomous variables, there was no significant 

difference between the observed and expected prevalence of children with two-way and 

three-way co-occurrence of risk of stunting, overweight and anemia (p>0.05 for all 

comparisons) (Table 2).   

In univariate linear regression analyses (Table 3), there were significant 

association between Hb with age, number of siblings under 5 years old, percent of 

daycare attendance, and percapita income. Current anthropometric status only had 

positive association with the nutritional status at birth, but not with other variables. There 

was no association between current nutritional status or anemia with breastfeeding 

duration, exclusive breastfeeding, mothers’ schooling and gender (data not shown).  

In a multiple linear regression analyses controlled for other confounders, similar 

associations were observed for Hb (Table 4). Hb levels increased by 0.61 g/L for each 

month increased in age;  by 0.67 g/L for each 10% increased in daycare attendance; 

and by 2.4 g/L for each 100 reais. In contrast, Hb levels decreased by 3.15 g/L for each 

additional number of siblings. Again, current anthropometric status only had positive 

association with birth weight, but not with other variables. For each kg higher in birth 

weight, HAZ increased by 0.32, WAZ increased by 0.63 and WHZ increased by 0.62.  

 

Discussion  

Currently, in urban areas in Brazil more and more people have access to 

healthcare. This means that diseases that had higher prevalence increasingly becomes 

less frequent. Furthermore, diseases that had low prevalence increasingly become 

more frequent.  

Similar to many other developing countries in the world that have undergone a 

rapid demographic, epidemiological and nutritional transition, this study provides 

evidence that Brazil is going through a nutritional transition. The data shows low 

prevalence of malnutrition (wasting: 0.74% and underweight: 2.22%) and at the same 

time a high prevalence of children with overweight (22.23%) and risk of stunting 
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(22.6%). The mean of HAZ in these children is negative showing a tendency to stature 

deficits. 

Since anemia and malnutrition often share common causes, it is expected that 

multiple nutrition problems would co-occur in the same individuals. Our data showed 

that children with low Hb had also low HAZ and WAZ. However, the comparison of 

observed and expected values were not significant difference; it may due to loss of 

power when we categorized Hb, HAZ and WAZ as dichotomous variables. 

Our results were not consistent with findings from some studies that showed the 

association between nutritional problems. For example, overweight has been shown 

associated with anemia (4, 29-31). In addition, stunting and overweight have been 

reported to coexist not only at the community level but also in the same household (32). 

These studies hypothesized that early malnutrition and nutritional deficiencies leading to 

stunted linear growth is related to important metabolic changes and increased risk of 

obesity later (2, 29, 33-35).  

The present study showed high anemia prevalence (37% of our sample). These 

data are consistent with recent epidemiologic studies showing a very high prevalence of 

anemia among preschool children in big cities in Brazil and worldwide (9-11, 16, 18, 36-

39). Similar to other studies showing that anemia is more prevalent in children younger 

than 24 months, this study shows that age is an important risk factor for anemia (9, 40, 

41). The lower Hb in younger children may due to the combination of the high demands 

for iron imposed by growth and the typical low intake of this nutrient, in quantity and 

bioavailability, (3, 4, 12, 16, 31, 38, 39). Many children are fed with available low-cost, 

energy-dense processed food (high in fat and sugars) and nutrient-poor foods which 

make them vulnerable to iron and other micronutrients deficiency (2, 5, 33, 35, 42).  

In developing countries, the daycare centers are considered one of the strategies 

to improve growth and development of children from families with low socio-economic 

status. Children attending daycare centers have more opportunities to access to food in 

sufficient quantity and quality. Moreover, children can participate in various activities 

which promote adequate growth and development.    

Our data showed a positive association between % of daycare attendance and 

Hb level. For each 10% increased in daycare attendance, Hb level increased by 0.67 

g/L. Consistent with our study, Brotanek et al. (19) concluded that daycare/preschool 

attendance is protective against iron deficiency to US children. Konstantyner at al. (41) 
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also showed a positive association between hemoglobin levels and the time the child 

attends in the daycare center in Sao Paulo city in Brazil. The minimum time of 

attendance in the institution has to be four months before the benefits are noticed. 

Therefore, daycare centers in low-income areas of cities as Sao Paulo and others poor 

cities may be important for reducing child anemia (9, 19). However, we didn’t find the 

association of the time the child attends in daycare center with other nutritional 

problems (underweight, stunting) as other authors observed (6, 43-46).  

Simplified, effective and reproductive technologies are necessary to improve the 

health and promoting healthy living habits for children in developing countries.  

There is specifically lack of financing policies to expand qualitatively and 

quantitatively the offer for daycare centers and preschools in Brazil. In view of the 

daycare centers as a protective factor for anemia and nutritional status, public policy 

should set priority to expand numbers of daycare centers and provide more resources 

to improve their services, particularly improving the quality of the diet offered by daycare 

centers. Findings from our and other studies suggested that the adoption of public 

policies for nutritional assistance can improve nutritional problems in preschool children. 

Our findings showed positive association between birth weight with current 

nutritional status. Several studies from developing countries also report that birth weight 

not only influences postnatal growth during childhood but also have long term effect in 

the height of adulthood (47-49). Birth weight of children which reflect fetal growth in 

uterine is mainly determined by maternal nutrition status (50). Therefore, improving 

prenatal care and maternal nutrition status is an important strategy to prevent 

malnutrition. Children born as low birth weight are vulnerable for a greater number of 

infections which consequently cause a deficit of nutritional status, this fact leads that 

birth weight is directly related to the nutritional status early in life (51, 52).  

In conclusion, this study provides evidence that the population, mostly children, 

in Sao Paulo city in Brazil are going through a nutritional transition with high prevalence 

of overweight, risk of stunting and anemia. Anemia is highly correlated with low height 

and weight for age. Attending daycare center appears to be an effective strategy to 

improve nutritional status for children from low income families. Therefore, the adoption 

of public policies to expand and improve services in daycare centers may help to 

prevent multi-nutritional problems in preschool children.  
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Table 1. Descriptive characteristics of children attending by daycare centers in 

Sao Paulo city, Brazil. 

 

Variable mean ± SD or n (%) 
Age (months) 18.8 ± 6.0 
Gender     
        male 143 (53.0) 
        female 127 (47.0) 
Mothers’ age (years)  27.9 ± 6.5 
Breastfeeding   
        yes 262 (97.0) 
        no 8 (3.0) 
Exclusive breastfeeding                                                
        !  4 months 228 (84.4) 
        > 4 months 42 (15.6) 
Percapita income (R$)1  209 ± 137 
Low Socio-economic Status 94 (34.81) 
Medium Socio-economic Status 87 (32.22) 
High Socio-economic Status 89 (32.96) 
% of daycare center attendance 35.7 ± 23.9 
Number of siblings 2.0 ± 1.1 
Nutritional Status at birth  
Adequate for gestational age 216 (80.1) 
Small for gestational age 30 (11.1) 
Large for gestational age 24 (8.8) 
Nutritional Status (collect data)  
Weight for age Z-score (WAZ) 0.15 ± 1.03 
Height for age Z-score (HAZ) - 0.20 ± 1.30 
Weight for height Z-score (WHZ) 0.33 ± 1.03 
Risk of stunting (HAZ < -1)   
       yes 61 (22.6) 
       no 209 (77.4) 
Overweight (WHZ >1)  
       yes 60 (22.2) 
       no 210 (77.8) 
Anemia (Hb <110 g/L)   
       yes 100 (37.0) 
       no 170 (63.0) 

 
1Exchange rate: U$ 1.00 = R$ 2.03 

SD = standard deviation / n = number of children 
WAZ = weight for age Z-score / HAZ = height for age Z-score / WHZ = weight for 
height Z-score 
Hb = hemoglobin 
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Table 2. Observed and expected co-occurrence of stunting, overweight and 

anemia in Brazilian children in Sao Paulo city. 

 
 Observed (%) Expected (%) p 

Stunting and anemia 8.89 6.51 0.16 

Overweight and anemia 6.30 6.37 0.94 

Stunting and overweight 20.0 22.3 0.36 

Stunting,  overweight and anemia 1.85 1.86 0.85 

 

p = level of significance (<0,05) 
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Figure 1. Relationship between HAZ, WAZ and hemoglobin levels control for age. 

y = 0.0128x + 2E-07   R2 = 0.027

y = 0.0202x - 3E-07   R2 = 0.043
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