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O homem não morre quando deixa de viver, mas sim
quando deixa de amar.
(Charlie Chaplin)
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O nascimento e o desenvolvimento da Creche no Brasil (1900 - 2005)

Creche, Escola Maternal, Sala de Asilo, Escola de Tricotar, Jardim da
Infância, Pré-Primário, Pré-Escola, Educação Infantil foram alguns nomes dados
ao longo da história às instituições que cuidam de crianças pequenas
(Albramowicz, 1999).
Historicamente, a primeira creche conhecida é de origem européia,
sendo fundada na França, na aldeia de Ban de la Roche, na região dos Vosges
em 1770. Sua motivação resultou da necessidade de se dar assistência aos
lactentes de famílias que permaneciam no campo durante longa jornada de
trabalho (Augusto, 1979; Sanches, 2003; Veríssimo, Fonseca, 2003).
No Brasil, as primeiras creches surgiram no Estado de São Paulo, por
volta de 1909, com o objetivo de combater a pobreza, a exclusão social, a
desnutrição e a mortalidade infantil (Rossini, 2002).
Durante o século XX ocorreu o aumento da rede de creches
concomitante ao crescimento populacional e ao processo de urbanização nos
grandes centros. Neste período, a população brasileira saltou de 17 milhões para
quase 170 milhões, sendo que o maior crescimento aconteceu entre 1970 e 2000.
Paralelamente, houve a intensa migração interna dos campos às cidades, onde a
proporção de habitantes em áreas urbanas, que era de 31% em 1940, cresceu
para 67% em 1980 e 81% em 2000 (IBGE, 2003).
Entretanto, o crescimento da oferta de serviços públicos e de
oportunidades de trabalho em cidades grandes como São Paulo não acompanhou
esse processo migratório e o enorme crescimento populacional, gerando um
grande contingente de pessoas marginalizadas nos centros urbanos. Desta forma,
intensificou-se a dificuldade desta população em constituir e sustentar uma família
(Brasil. Instituto Cidadania, 2001).
Paralelamente, houve aumento progressivo da participação da
mulher no mercado de trabalho, que passou a ser importante na composição
do rendimento familiar. Em 1920, 15,3% da população economicamente ativa
era composta de mulheres. Essa porcentagem cresceu para 32,2% em 1982 e
atualmente atinge 42,7% (Preuss, 1986; IBGE, 2004). Nesta maior participação
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destaca-se o aumento do número de mulheres casadas e com filhos, além de
um crescente número de famílias chefiadas por elas (Oliveira, Ferreira, 1986;
Silva et al, 1996).
Assim, mães em situação de exclusão social passaram a enfrentar
inúmeros obstáculos para garantir o cuidado e a saúde de seus filhos, levando-as
a recorrer à creche como uma alternativa de oferecimento de condições para o
desenvolvimento destas crianças (Barros et al, 1999a; IBGE, 2003; Pacheco,
Dupret, 2004).
Apesar de algumas creches terem sido criadas já no início do século
XX, o Governo do Estado de São Paulo passou efetivamente a subsidiar o
desenvolvimento destas instituições a partir de 1940, como uma política
assistencial de proteção à maternidade e à infância. A partir de 1966, tal processo
foi impulsionado pela Secretaria Estadual do Bem Estar Social que criou as
normas de organização e funcionamento de creches. No entanto, a maior
expansão do número de creches ocorreu apenas a partir de 1970, pela
necessidade de atender a demanda da época de cerca de 40.000 crianças
(Rosemberg, 1991).
Posteriormente, na década de 1980, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) apontava a importância de a creche incorporar, em seus métodos de
atuação, o conhecimento das necessidades das crianças, a fim de oferecer-lhes
oportunidade de desenvolvimento físico e mental. Tal perspectiva funciona como
um programa de proteção da criança e, portanto, minimiza os efeitos do baixo
nível sócio-econômico nas camadas populacionais mais carentes (OMS, 1983).
No Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu a educação infantil como
um direito de todos e definiu as creches como parte do sistema de educação em
nosso país (Brasil. Presidência da República, 1988).
Neste sentido, iniciou-se um processo de superação das concepções
assistencialistas, representando importante conquista da nossa sociedade. Com
efeito, o conceito de creche vem sofrendo modificações gradativas, passando de
instituição de caráter social dirigida aos grupos mais pobres da população, para
ser uma proposta de política pública ampla, que abrange os setores de educação,
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nutrição e saúde (Haddad, 1987; Rossetti-Ferreira et al, 1994; Motta, 1996;
Souza, 1997; Rizzo, 2000).
Contudo, as creches ainda são, na prática e em sua maioria, utilizadas
para suprir a ausência da mãe ou a falta de recursos materiais nos domicílios,
quanto à alimentação, higiene, medicamentos e vestuário. Assim, elas são
percebidas como equipamento de natureza compensatória que relega ao segundo
plano a qualidade de seus serviços em detrimento da ampliação do número de
vagas (Motta, 1996).
De acordo com o Censo Escolar 2005, hoje temos mais de 7,2 milhões
de crianças matriculadas em creches e pré-escolas no Brasil. A creche é o nível de
ensino que mais cresceu no país, principalmente nos últimos anos. O número de
matrículas, que era de 381.804 em 1998, passou para 1.414.343 em 2005,
mostrando, assim, aumento de 270,4% nesse período. Atualmente, no Estado de
São Paulo são 407.646 matrículas, sendo 143.497 apenas na capital (INEP, 2006).
Neste contexto, as crianças que habitam países em desenvolvimento
como o Brasil, principalmente quando vivem em condições sócio-econômicas
adversas, estão expostas a maiores riscos de adoecer ou agravar seu estado de
saúde (Escalona, 1982; Lipman et al, 1994; Halpern et al, 2000).
Este quadro de risco de grande parte das crianças brasileiras indica a
importância do desenvolvimento de propostas públicas nos diversos locais de
inserção da criança. Entretanto, o espaço social destinado a elas vem se
transformando e, de maneira relativa, diminuindo ao longo do tempo. No sentido
inverso, a utilização da creche tem aumentado, o que a torna ambiente importante
para a execução de programas efetivos de promoção da saúde e nutrição infantil
(Valente, 1997; Batista Filho, 2003).

O enfoque de risco

Têm-se realizado consideráveis esforços para o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento dos serviços de atenção à saúde, porém existem muitas regiões
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no mundo onde, para a maioria da população, o acesso a esses serviços é restrito.
Paradoxalmente, alguns grupos podem contar com serviços médicos de alta
complexidade, enquanto que a cobertura universal em nível primário é limitada pela
carência de recursos humanos e econômicos. Assim, torna-se necessário buscar
formas de se empregar melhor os recursos existentes para o benefício das
populações residentes em áreas consideradas de risco (OPAS/OMS, 1986).
O enfoque de risco vem sendo utilizado no decorrer dos últimos anos
como uma possibilidade de reconhecimento precoce e de acompanhamento de
determinados grupos, existentes em todas as sociedades, que são sabidamente
mais vulneráveis a morbimortalidade, com o intuito de identificar as alterações
necessárias a serem realizadas na reorganização de serviços, nortear prioridades
na alocação dos recursos disponíveis e, portanto, melhorar a assistência à saúde
desses grupos populacionais (OMS, 1978; Backet et al, 1985; Puccini et al, 1997;
Palma et al, 2004).
Por definição, considera-se como risco “a maior probabilidade que um
indivíduo ou grupo de pessoas tem de sofrer, no futuro, um dano em sua saúde”
e, como fatores de risco, “as características ou circunstâncias pessoais,
ambientais ou sociais dos indivíduos ou grupos associados com um aumento
dessa probabilidade” (Sarue et al, 1984; Almeida Filho, Rouquayrol, 2002).
A saúde e a doença são resultantes da interação sobre o indivíduo de
vários sistemas evolutivos – biológico, ecológico e sócio-cultural. A identificação e
análise dos fatores de risco, como elemento preditor da probabilidade de
desenvolver morbidades, se faz segundo os princípios epidemiológicos da
multifatoriedade e multicausalidade da doença (Ojeda, 1982).
Há diferentes maneiras de medir a relação entre fatores de risco e
morbidades. O risco absoluto é a incidência da morbidade na população geral.
O risco relativo é uma medida de associação tipo proporcionalidade, isto é a
comparação entre incidência da morbidade nos indivíduos expostos ao fator de
risco e a incidência da mesma nos não expostos ao mesmo fator de risco. O
risco atribuível, por sua vez, é uma medida de associação tipo diferença,
constituindo-se no quanto da incidência da morbidade pode ser imputado ao
efeito do fator de risco estudado, sendo útil para mostrar a proporção que ela
pode ser reduzida se o fator de risco desaparecesse da população geral
(OPAS/OMS, 1986; Fletcher et al, 2003).
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Tradicionalmente, o cálculo do risco baseia-se na comparação dos
dados do indivíduo com um mapa previamente elaborado, sendo, portanto,
consideradas somente duas dimensões de análise. Entretanto, a existência de
múltiplos fatores de determinação das doenças resulta em situações de risco
potencializadas e de influência mútua, onde a avaliação dos grupos torna-se tão
importante quanto a individual (Suddle, Ale, 2005).
Por conseqüência, o conhecimento gerado possibilita o direcionamento
de ações de prevenção, evitando que intervenções populacionais, ao contrário do
que intencionam, coloquem em risco a saúde individual (Adams, White 2005).
Os estudos que empregam o enfoque de risco compreendem a
revisão sistemática da informação disponível, a investigação epidemiológica, o
reconhecimento do funcionamento do sistema de atenção à saúde e o
desenvolvimento, aplicação e avaliação de novas estratégias. Essas atividades,
aliadas ao advento da participação da comunidade no reconhecimento dos
fatores de risco de indivíduos e grupos, permitem aumentar a consciência
quanto aos problemas de saúde e a importância dos programas de ação
comunitária (OPAS/OMS, 1986).
Nesses estudos, quanto à observação dos eventos, o objeto
epidemiológico no plano das determinações probabilísticas é definido pelo
objeto clínico dentro do plano das determinações causais, que, por sua vez, é
resultante do objeto fisiopatológico como uma referência biológica para os
processos saúde/doença. Desta forma, o princípio epidemiológico, baseado no
conceito de risco, funciona como ponte entre a clínica e as ciências sociais que
esclarece e expressa as condições coletivas de saúde, ofertando subsídios
para a elaboração de programas de intervenção (Almeida Filho, 1992; Almeida
Filho, Rouquayrol, 2002).
Neste contexto, indicadores de saúde foram criados e têm sido
utilizados para avaliar riscos biológicos e sócio-econômicos de comunidades
nas últimas décadas em todo o mundo. Eles compreendem informações
relacionadas à mortalidade, morbidade, presença de fatores de risco
ambientais e comportamentais, dimensão da rede assistencial e acesso a
serviços de saúde (WHO, 2006).
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No que tange à saúde da criança, os indicadores mais utilizados são:
a taxa de mortalidade infantil e neonatal, a proporção de nascidos vivos de
baixo peso ao nascer, a prevalência de distúrbios nutricionais classificados por
meio dos índices antropométricos e o tempo de aleitamento materno exclusivo
e total. Esses indicadores relacionam-se com a morbimortalidade, constituindose em critérios de avaliação da população de crianças como um todo (Brasil.
Ministério da Saúde, 2006a).
Nesta

perspectiva,

torna-se

necessário

o

estabelecimento

de

protocolos efetivos de avaliação da situação de risco de grupos específicos de
crianças mais suscetíveis a adoecer, nos quais, profissionais de saúde tenham
determinados, na prática diária, indicadores claros e de medida simples que
proporcionem o reconhecimento de deficiências nos cuidados oferecidos como
uma referência na elaboração de estratégias de saúde (Brunton, 2005).
Indubitavelmente, entre os grupos populacionais de risco encontra-se o
de lactentes que freqüentam creches públicas e filantrópicas, pelo nível sócioeconômico de suas famílias, pela fragilidade peculiar a sua idade e pelo perfil de
morbidade que apresentam (Prado et al, 2002).

Perfil das morbidades em lactentes freqüentadores de creches

As morbidades mais prevalentes em creches são os distúrbios
nutricionais, incluindo a anemia, e as doenças infecciosas respiratórias,
gastrintestinais e dermatológicas, que interagem entre si interferindo no processo
de crescimento e desenvolvimento infantil. A imunodepressão da desnutrição
protéico-energética é um fator de risco para doenças infecciosas e as interações
entre graves e freqüentes infecções e dietas de baixa qualidade nutricional,
freqüentemente, resultam em déficit de crescimento (Scrimshaw, 1991; Bertho et
al, 1995; Silva et al, 1996; Woodward, 1998).
Os distúrbios nutricionais na infância estão vinculados à pobreza, à
baixa renda, ao analfabetismo, à falta de habitação, de saneamento e de acesso
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a serviços de saúde. Essas condições de risco freqüentemente têm repercussões
negativas importantes sobre o processo de crescimento e desenvolvimento
infantil, contribuindo para o aparecimento das doenças crônicas na idade adulta,
perpetuando, portanto, ciclos de pobreza, exclusão social e insegurança alimentar
(Beaton, 1985; Leone, 1998; Souza, Taddei, 1998; Weaver, Michaelsen, 2001).
Por outro lado, as infecções em crianças de creches, principalmente
nas menores de dois anos, que apresentam maiores riscos de contraí-las pela
imaturidade imunológica e baixa resistência aos agravos da saúde, merecem
destaque pela facilidade de transmissão dos agentes causadores resultante do
aglomerado de indivíduos dentro do ambiente institucional e, conseqüentemente,
pelo potencial de desenvolver surtos epidêmicos (Yamamoto, Terra, 2002).
Quando comparadas com crianças cuidadas em casa, crianças
atendidas em creches apresentam maiores riscos de adquirir infecções
respiratórias, gastrintestinais e dermatológicas, reforçando a hipótese que é
freqüente a transmissão de agentes infecciosos entre os indivíduos que
freqüentam creches (Lima et al, 1984; Moreira et al, 1995; Fonseca et al, 1996;
Barros, 1999; Rovers et al, 1999; Hildesheim et al, 1999; Flores-Hernández et al,
1999, Núñez et al, 1999; Waters et al, 2000; Ford-Jones et al, 2000; Cheng et al,
2002; Miller et al, 2003; Gurgel et al, 2005).
Apesar das infecções serem a morbidade de aparecimento mais
freqüente em crianças em creches, a prevalência de distúrbios nutricionais,
devido ao seu caráter endêmico e multifatorial, é um bom indicador das condições
de vida de uma população e pode definir as prioridades na aplicação dos recursos
para a promoção social, especialmente em programas de prevenção e
recuperação de morbidades (Puccini et al, 1996; Cury, 1999).
Nesse sentido, é importante não só o diagnóstico nutricional, mas
também, sempre que possível, a identificação de situações de risco nutricional
que, além de contribuir para a detecção de um distúrbio desta natureza, possibilita
uma intervenção precoce, reduzindo sua gravidade ou até evitando sua instalação
(Bengoa, 1972).
Dentre os distúrbios nutricionais em creches destaca-se a anemia, que
é o estado no qual a concentração de hemoglobina no sangue é mais baixa que o
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nível considerado normal para a idade, gênero, estado fisiológico e altitude (De
Maeyer, 1989; Bertho et al, 1995). Esta carência nutricional específica é tida como
a mais prevalente em todo o mundo, inclusive nos países desenvolvidos, estando
relacionada à deficiência de ferro em 95% dos casos (Torres et al, 1994;
Crompton et al, 1994; Tympa-Psirropoulou et al, 2005).
A Organização Mundial de Saúde estima que metade da população
infantil menor de quatro anos, nos países em desenvolvimento, sofre de anemia.
No Brasil, pesquisadores têm encontrado um substancial aumento na prevalência
de anemia em crianças ao longo dos anos, tanto em ambos os sexos quanto em
todos os níveis sócio-econômicos da população (OMS, 1998; Monteiro et al, 2000;
Carvalho et al, 2000).
Estudos recentes mostram que crianças com idade inferior a dois anos
correspondem à faixa etária de maior risco para anemia nutricional, em que taxas
superiores a 60% têm sido encontradas (Almeida et al, 2004a; Santos et al, 2004;
Machado et al, 2005; Spinelli et al, 2005; Matta et al, 2005).
A prematuridade, a ligadura inadequada do cordão umbilical e o
baixo peso ao nascer, associados ao abandono precoce do aleitamento
materno exclusivo e a alta demanda de ferro necessária para crescimento
físico, são as causas mais comuns de deficiência de ferro no lactente. Além
disso, deve ser considerado o baixo nível sócio-econômico, o fraco vínculo
mãe/filho, a inadequação da alimentação complementar com ingestão pobre
quantitativa e qualitativa de ferro, a desnutrição energético-protéica, a
ocorrência de infecções freqüentes, o maior número de membros da família e
as precárias condições de saneamento básico e de acesso aos serviços de
saúde (Sichieri, 1988; Queiroz, Torres, 2000; Devincenzi et al, 2004; Osório et
al, 2004; Terao et al, 2004; Tantracheewathorn, Lohajaroensub, 2005; Gur et
al, 2005; Spinelli et al, 2005; Matta et al, 2005; Neves et al, 2005; Compri et al,
2006; Souto et al, 2006; Pandolfi et al, 2006).
Esta carência ganha maior importância quando presente no grupo de
lactentes, que necessitam de grande quantidade de ferro disponível no organismo
para atender a demanda requerida pelo crescimento físico acelerado, com efeitos
marcantes no sistema nervoso central, que está relacionado com a aquisição das
funções neuropsicomotoras (Gunnarsson et al, 2004; Ferreira et al, 2004).
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Alguns estudos têm demonstrado, especialmente em crianças abaixo
de cinco anos, que a deficiência de ferro está associada a baixos escores em
testes de atividade motora e desenvolvimento mental, mesmo na presença de
tratamento adequado. Este fato pode causar seqüelas irreversíveis proporcionais
ao tempo de duração, a idade de instalação e a severidade da anemia.
Conseqüentemente, este cenário acarreta reduções do potencial intelectual do
adulto, gerando menor desempenho de milhões de indivíduos e dificultando,
portanto, sua inserção na sociedade (Osky, 1979; Torres et al, 1994; Lozoff et al,
1996; Queiroz, Torres, 2000; WHO, 2001; OMS, 2004).
Em adição, a anemia tem sido associada a maiores riscos de lactentes
desenvolverem infecções respiratórias e gastrintestinais. O controle desta
deficiência constitui-se em medida preventiva destes transtornos em populações
vulneráveis (Levy et al, 2005).
Dessa maneira, o desenvolvimento de atividades de promoção da
saúde no ambiente escolar torna-se fundamental para o controle das morbidades
mais freqüentes na população de lactentes freqüentadores de creches públicas e
filantrópicas (Coutinho et al, 2005).

A promoção de saúde na Creche

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, onde se reconhecem os fatores sociais,
ambientais e os estilos de vida como fatores determinantes das condições de
saúde (OPAS/OMS, 2001).
Desde 1995, a Organização Panamericana de Saúde e a Organização
Mundial de Saúde estimulam 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 tinha sido definido pela Carta de Ottawa em 1986, como “o
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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” (SBP, 2005).
Desta forma, a promoção de saúde no âmbito escolar, incluindo a
creche, tem três componentes relacionados entre si: a educação para a saúde
com enfoque integral, incluindo o desenvolvimento de habilidades para a vida, a
criação e manutenção de ambientes físicos e psicossociais saudáveis e a oferta
de serviços de saúde, alimentação saudável e vida ativa (OPAS/OMS, 1998).
No Brasil, as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996) descrevem as creches como equipamentos que,
apesar de educacionais, visam atender a criança de maneira global e, portanto,
têm a finalidade de proporcionar condições adequadas para promover seu bemestar, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social,
bem como estimular seu interesse pela vida em sociedade (Brasil. Ministério da
Educação, 1996).
Neste sentido, torna-se necessária, a ocorrência de mudanças efetivas
não só no conceito como na forma de atender crianças em creches. Este avanço,
no atendimento institucional, deve se basear em critérios científicos de melhoria
nos

componentes

tecnológicos

de

produtos

e

de

processos,

onde,

respectivamente, são importantes tanto as adequações nas instalações,
equipamentos e alimentação oferecida, como o treinamento e a capacitação da
equipe de atendimento, principalmente dos educadores, sobre os cuidados com a
saúde e a nutrição infantil, visando o melhor desenvolvimento das ações, por
meio do adequado comportamento pessoal e da incorporação e aplicação efetiva
do conhecimento técnico adquirido (Maranhão, 2000, Unifesp, 2003).
Dessa maneira, a creche passa a ter reforçado e oficializado o papel
fundamental em amenizar as situações de risco e promover a saúde e o
desenvolvimento infantil (Amaral et al, 1996).
Com efeito, as creches públicas e filantrópicas apresentam grande
potencial de execução de programas de saúde, uma vez que a maior parte das
causas de morbidade encontradas nas crianças que a freqüentam são evitáveis
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(Vico, Laurenti, 2004). Elas são, ainda, relevantes na prevenção dos distúrbios
nutricionais leves e moderados por meio da oferta de alimentação segura do ponto
de vista sanitário e equilibrada quantitativa e qualitativamente, ficando evidente a
influência que seu ambiente exerce sobre a saúde infantil (Taddei et al, 2000).
As creches também atuam na promoção da educação alimentar,
interagindo com os valores, conhecimentos, práticas nutricionais e higiênicas das
famílias atendidas. O oferecimento da alimentação na creche possibilita a
formação de hábitos alimentares saudáveis nos lactentes, uma vez que 2/3 das
refeições diárias destas crianças são realizadas nas suas dependências. Tal
aprendizado previne o aparecimento dos distúrbios nutricionais, sobretudo da
obesidade, cujas taxas têm aumentado nos últimos anos (Rizzo, 2000; Veríssimo,
2003; IBGE, 2004; Birch, Fisher, 2005; Gouvêa et al, 2006).
Assim, a alimentação e a aquisição de hábitos alimentares saudáveis
são os principais fatores determinantes da condição de saúde infantil,
principalmente, no primeiro ano de vida (Palma, 2003).
Paralelamente, a prevalência de anemia em crianças de creches
pode ser seguramente reduzida por meio de intervenções educacionais,
adequação alimentar, fortificação de alimentos, fortificação da água ou
suplementação com ferro medicamentoso em doses contínuas ou intermitentes
(Guerra et al, 1985; Asworth, Feachem 1985; Ferreira, 2000; Ribeiro, 2001;
Brasil. Ministério da Saúde, 2002; Dutra de Oliveira, Almeida, 2002; Ferreira et
al, 2003; Rocha et al, 2006; Machado et al, 2006).
Quanto às infecções, a introdução de medidas de proteção e
prevenção da transmissão de agentes causadores, como a vacinação e a
adoção de práticas higiênicas adequadas, tanto no ambiente físico como no
preparo das refeições, contribuem para a sua menor ocorrência (Cury, 1999;
Barros et al, 1999b; Cheng et al, 2002; Galil et al, 2002).
Desta forma, um ambiente propício a promover saúde é fundamental
para o desenvolvimento infantil, constituindo-se em atendimento padronizado com
cuidador preparado e condições adequadas de moradia e higiene ambiental.
Assim, estratégias de controle de morbidades em creches podem incluir
alterações na estrutura física, de funcionamento, execução de medidas
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preventivas, utilização de critérios de atendimento aos menores de risco ou
doentes e instrução dos educadores com a aquisição de conhecimento e
mudanças no seu comportamento (Motta et al, 1990; Santos, 2001).
Neste contexto, as creches representam política social promissora para
melhoria das condições de vida e promoção da educação e da saúde das crianças
que a freqüentam (Silva et al, 1996; Taddei et al, 2000; Ferreira et al, 2004).

Creche como política de saúde

A despeito das recomendações e dos programas já elaborados com o
objetivo de combater as morbidades infantis em creches, sua prevalência
permanece elevada, sugerindo que os esforços realizados são ainda insuficientes
para a solução do problema ou ainda, esbarram em dificuldades práticas de
execução, nos quais modelos estratégicos, embasados cientificamente, seriam de
difícil incorporação pelo contexto sócio-cultural das comunidades de risco.
Creches públicas e filantrópicas no Município de São Paulo vêm
recebendo ao longo dos últimos anos recursos substanciais. Desde 2003, o
repasse

médio

do

Estado

para

as

Instituições

Executoras

é

de

aproximadamente R$ 1.800,00 por criança por ano (INEP, 2003). Estima-se
que o gasto anual seja em torno de R$ 1.338 bilhão e, conseqüentemente, que
a melhoria de 10% nas relações de custo/efetividade das ações representaria
acréscimo da ordem de R$ 133 milhões nos recursos aplicados em saúde
infantil. Estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que este
investimento reverte-se seguramente para a sociedade (ONU, 2001). 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
(Valente, 1997; Currie, 1997; Souza et al, 1999; Segall-Corrêa et al, 2002).
Apesar do grande investimento, identificam-se importantes deficiências
de instalações, equipamentos e recursos humanos para o funcionamento
adequado de proporção significativa das creches. Além disso, nem sempre tais

Fundamentação Científica 14

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

à

falta

de

informações

dos

responsáveis

pela

organização,

gerenciamento e operacionalização das creches (Taddei et al, 2000).
Embora as normas para instalações, equipamentos e funcionamento
de creches estejam em portarias, são apresentadas nesses documentos de forma
pouco didática, incorporando padrões recomendados para unidades hospitalares
ou para cozinhas industriais, dificilmente alcançáveis e, na maioria das vezes,
desnecessários para garantir o bom funcionamento das creches (Unifesp, 2003).
O aumento do número de crianças matriculadas em creches públicas e
filantrópicas, o investimento realizado pela sociedade, a alta prevalência de
morbidades na população de lactentes e as deficiências de instalações,
equipamentos e recursos humanos, evidenciam a importância do programa de
creches, mas, também, a sua dificuldade em promover a saúde infantil.
Conclui-se que a avaliação da prevalência e da presença de fatores de
risco de morbidades, especialmente a anemia, como um indicador das condições
de vida da população de lactentes matriculados em creches públicas e
filantrópicas, é importante para apontar situações, que possivelmente se
relacionam à existência imperfeições na execução das suas ações, permitindo a
identificação de formas de corrigi-las e o desenvolvimento de processos para a
implantação de mudanças nas práticas diárias direcionadas a estas crianças, com
ênfase especial nas atividades de prevenção.
Tal propositura justifica-se também a partir da constatação de que os
déficits antropométricos, tradicionalmente utilizados para avaliar as condições de
saúde, são progressivamente menos freqüentes em populações urbanas infantis
do centro-sul do Brasil (Taddei et al, 2002).
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RESUMO

O presente estudo seccional visa identificar e quantificar fatores de risco de anemia em
212 lactentes matriculados em duas creches públicas e três filantrópicas no município de
São Paulo. Foram realizadas entrevistas com as mães, coleta de sangue por punção
digital e antropometria. Considerou-se como anemia, hemoglobina inferior a 11g/dl. Foi
ajustado um modelo de regressão logística para fatores de risco entre grupos de
lactentes com e sem anemia. Os pacotes estatísticos utilizados foram o Epi Info 2000 e
o Stata 8.0. A prevalência de anemia foi de 51,9%. O modelo logístico final foi
composto por 4 variáveis alocadas por critério hierárquico: presença de 1 ou mais
irmãos menores que 5 anos (OR=2,57/p=0,005); estar freqüentando creche de
administração exclusivamente pública (OR=2,12/p=0,020); uso de aleitamento materno
exclusivo inferior a 2 meses (OR=1,88/p=0,044) e idade inferior a 15 meses
(OR=2,32/p=0,006).

Concluiu-se que a alta prevalência de anemia encontrada

evidencia a dificuldade do sistema de creches estudado para controlar e prevenir esta
carência nutricional, portanto cabe ao planejador de saúde considerar os riscos de
anemia identificados e quantificados quando da elaboração de programas de controle e
prevenção.
Palavras-chave: anemia; creches; fatores de risco; lactente.
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ABSTRACT

The present cross-sectional study aims at identifying and quantifying risk factors for
anemia in 212 infants enrolled in two public and three philanthropic day care centers in
São Paulo city. Interviews with the mothers, collection of blood by digital punction and
anthropometry were performed. When the hemoglobin was lower than 11g/dl it was
considered anemia. A logistic regression model for risk factors between groups of
infants with and without anemia was adjusted. Statistical softwares Epi Info 2000 and
Stata 8.0 were used. The prevalence of anemia was 51.9%. The final logistic model
comprised 4 variables assign by hierarchic standard: presence of one or more siblings
under 5 years old (OR=2.57/p=0.005), to attend exclusively public managed day care
centers (OR=2.12/p=0.020), exclusive maternal breast feeding for less than 2 months
(OR=1.88/p=0.044), age under 15 months (OR=2.32/p=0.006). We concluded that the
high prevalence of anemia found evidences the difficulty of the studied day care centers
system regarding control and prevention of such nutritional failure, therefore it should
be the health planner’s responsibility to consider the risks for anemia identified and
quantified by the time the control and prevention programs are elaborated.
Keywords: anemia, child day care centers, risk factors, infant.
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INTRODUÇÃO
Historicamente a primeira creche conhecida foi fundada na França, na aldeia de
Ban de la Roche, na região dos Vosges em 1770 e sua motivação resultou da necessidade
de se dar assistência aos lactentes de famílias que trabalhavam no campo durante longa
jornada de trabalho. No Brasil, as primeiras creches surgiram no início do século XX com
o objetivo de combater a pobreza, exclusão social, desnutrição e mortalidade infantil, bem
como atender às necessidades das mulheres que trabalhavam fora de casa (1).
Entretanto, apenas a partir de 1940, houve um efetivo desenvolvimento dessas
instituições, que adotaram políticas assistenciais de proteção à maternidade e à infância (2).
A partir da década de 70, a expansão de creches intensificou-se nas grandes cidades,
conseqüente a participação da mulher no mercado de trabalho, que passou a ser importante
para compor o rendimento familiar.
De acordo com o Censo Escolar 2005, hoje temos mais de 7,2 milhões de crianças
matriculadas em creches e pré-escolas no Brasil. A creche foi o nível de ensino que mais
cresceu no país nos últimos anos. O número de matrículas, que era de 381.804 em 1998,
passou para 1.414.343 em 2005, mostrando assim aumento de 270,4% neste período.
Atualmente, no Estado de São Paulo são 407.646 matrículas, sendo 143.497 apenas na
capital (3).
O atendimento à criança na creche é respaldado pelo educar e cuidar. Dentro do
enfoque do cuidado destacam-se os princípios da promoção da saúde. Tal aspecto
evidencia o papel fundamental da creche em amenizar as situações de risco à saúde.
O enfoque de risco vem sendo utilizado no decorrer dos últimos anos como uma
possibilidade de reconhecimento precoce e de acompanhamento de determinados grupos,
existentes em todas as sociedades, que são sabidamente mais vulneráveis à
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morbimortalidade, com o intuito de identificar as alterações necessárias a serem realizadas
na reorganização de serviços, orientar prioridades na alocação dos recursos disponíveis e,
portanto, melhorar a assistência à saúde desses grupos populacionais (4).
Por definição, considera-se como risco “a maior probabilidade que um indivíduo ou
grupo de pessoas tem de sofrer, no futuro, um dano em sua saúde” e como fatores de risco
“características ou circunstâncias pessoais, ambientais ou sociais, dos indivíduos ou
grupos, associados com um aumento dessa probabilidade” (5).
A saúde e a doença são resultantes da interação mútua sobre o indivíduo de vários
sistemas evolutivos – biológico, ecológico e sócio-cultural. A identificação e análise dos
fatores de risco, como elemento preditor da probabilidade de desenvolver morbidades, se faz
segundo os princípios epidemiológicos da multifatoriedade e multicausalidade da doença (6).
Dentre as morbidades mais prevalentes em creches está a anemia, que é
considerada a doença mais prevalente em todo o mundo, estando relacionada à deficiência
de ferro em 95% dos casos (7). Pesquisadores têm encontrado um substancial aumento na
prevalência de anemia em crianças ao longo dos anos no Brasil (8). Estudos recentes
mostram taxas superiores a 60% em crianças menores de dois anos (9-11).
A prematuridade, a ligadura inadequada do cordão umbilical e o baixo peso ao nascer
associados ao abandono precoce do aleitamento materno exclusivo e a alta demanda de ferro
necessária para crescimento físico, são as causas mais comuns de deficiência de ferro na
criança (12). Além disso, devem ser considerados os baixos níveis sócio-econômico e
cultural, o fraco vínculo mãe/filho, a inadequação da alimentação complementar com
ingestão pobre quantitativa e qualitativa de ferro, a desnutrição energético-protéica, a
ocorrência de infecções freqüentes, o maior número de membros da família e as precárias
condições de saneamento básico e de acesso aos serviços de saúde (13).
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A anemia por deficiência de ferro em crianças está relacionada a baixos escores em
testes de atividade motora e de desenvolvimento mental. Essa situação pode levar a
seqüelas irreversíveis, mesmo após tratamento, o que torna importante, a prevenção e o
controle da anemia já na primeira infância (7,12,14).
O quadro de miséria de grande parte dos brasileiros, associado à alta prevalência de
distúrbios nutricionais na infância, indica a necessidade de estabelecer e manter propostas
políticas e programas efetivos de saúde (15). Neste sentido, a creche, desde o seu
surgimento, vem 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, além de um direito dos
trabalhadores (16).
Potencialmente, a identificação dos fatores de risco de anemia na população de
lactentes matriculados em creches públicas e filantrópicas é fundamental para direcionar a
implantação de mudanças na forma de atendimento institucional e orientar propostas de
intervenção, constituindo-se em atividade de grande potencial para melhoria dessa política
pública de promoção social e de saúde.
O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar fatores de risco de anemia em
lactentes matriculados em uma amostra de creches públicas e filantrópicas no município de
São Paulo, pesquisando as características peculiares do lactente anêmico (fatores de risco
antecedentes e concomitantes à anemia).
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MÉTODO

Este estudo é parte integrante do “Projeto Crecheficiente” - Ações de Segurança e
Educação Alimentar em Creches Públicas e Filantrópicas do Município de São Paulo - que
reuniu diversos profissionais com o objetivo de pesquisar a situação alimentar e as
condições de saúde de crianças que freqüentam creches públicas e filantrópicas no
município de São Paulo, visando desenvolver mecanismos de supervisão e controle para
melhorar níveis de segurança alimentar e de saúde (17). Este projeto foi financiado pelo
CNPq - Edital: CT – Agronegócio/MCT/CNPq/Mesa – 1/2003 – Projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em Segurança Alimentar no Agronegócio - Processo nº.
502930/2003-9 (Tema I – Segurança e Educação Alimentar).
A partir de todas as creches oficialmente cadastradas na Secretaria Municipal de
Educação do Município de São Paulo, foram selecionadas 31 creches quanto à facilidade
de transporte e acesso à suas dependências e que não haviam sido submetidas à pesquisa
em saúde anterior. Após se realizarem contatos telefônicos e visitas a estas instituições,
treze creches foram selecionadas por apresentaram berçário e aceitarem participar da
pesquisa. Estas creches foram classificadas segundo critérios de prioridades, que
consideraram a existência de características de interesse para o desenvolvimento do projeto
(18). Foram priorizados os seguintes critérios em ordem decrescente de valor: maior
número de lactentes, maior número de educadores, segurança na execução da pesquisa e
presença de regras de admissão que garantissem o atendimento apenas a famílias de baixa
renda. As cinco creches melhor classificadas compostas por três creches filantrópicas e
duas creches públicas foram selecionadas para o desenvolvimento do estudo.
Esta pesquisa foi um estudo seccional e se desenvolveu durante o ano de 2004. A
coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro. A população em estudo foi
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constituída inicialmente pelas 218 crianças menores de dois anos regularmente
matriculadas e freqüentando as creches selecionadas. Entretanto, foram excluídas cinco
crianças que apresentavam doenças agudas e uma que não estava presente durante as
atividades de campo. Outras três crianças foram excluídas apenas da análise multivariada
pela ausência de informação das variáveis selecionadas para compor o modelo logístico
final. Todos os pais ou responsáveis das crianças localizadas concordaram em participar da
pesquisa e assinaram o termo de consentimento informado. Portanto, foram estudadas 212
crianças na análise bivariada e 209 crianças na análise multivariada, consubstanciando
perda amostral de 2,7% e 4,1% respectivamente.
Um questionário estruturado e pré-codificado foi elaborado e utilizado para coletar
os dados individuais da criança, abordando variáveis maternas, demográficas, clínicas,
epidemiológicas, sócio-econômicas e ambientais (19). O manual de preenchimento deste
instrumento foi criado para orientação dos entrevistadores. Além disso, as variáveis
estudadas foram codificadas para facilitar a anotação e análise dos dados coletados.
A coleta dos dados foi realizada nas creches por meio de entrevistas com as mães ou
responsáveis e por antropometria e coleta de sangue por punção digital nas crianças. Todos
os procedimentos, incluindo a abordagem na entrevista, as técnicas antropométricas e a
dosagem de hemoglobina, foram padronizados e testados na etapa de pré-teste do projeto
pela equipe de campo, composta por equipe multiprofissional.
Para dosagem dos níveis de hemoglobina foi utilizado um hemoglobinomêtro
portátil da marca HemoCue - ß Hemoglobin Photometer®, que se baseia na leitura
fotométrica com a utilização de microcuvetas ß hemoglobin. O sistema HemoCue
apresenta sensibilidade de 84% e especificidade de 94%, sendo que os resultados obtidos
em 30 a 50 segundos e expressos em gramas por decilitro sem necessidade de cálculos, são
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comparáveis às técnicas padrões de laboratório para medida do nível de hemoglobina (20).
Considerou-se anemia a concentração de hemoglobina inferior a 11 g/dl, conforme
recomendação da Organização Mundial de Saúde (21).
As crianças foram pesadas em balança pediátrica digital modelo BP Baby, marca
Filizola®, com capacidade mínima de 125 gramas, máxima de 15 quilos e graduada a cada
cinco gramas. Para a medida da estatura foi utilizada a régua antropométrica de cursor
móvel recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria graduada a cada 0,5 centímetro
até 120 cm. Os índices utilizados foram Peso/Estatura, Peso/Idade e Estatura/Idade. Para
quantificar o desvio nutricional utilizou-se o z-score. O padrão de referência para idade e
sexo adotado foi o do NCHS (National Center for Health Statistics) (22).
Os questionários foram avaliados quanto a sua consistência interna, antes de serem
liberados para a digitação. As informações foram transcritas em bancos de dados com
dupla digitação e posterior validação visando à correção de erros. Os pacotes estatísticos
utilizados foram o Epi InfoTM 2000 (23) e o Stata 8.0 (24).
Os critérios utilizados para a definição dos pontos de corte na construção
dicotômica das variáveis basearam-se nas associações destas com anemia encontradas
anteriormente em outras pesquisas, nos valores reconhecidos e recomendados por órgãos
oficiais ou no valor da mediana das variáveis na amostra estudada. Particularmente, o
antecedente de internação por causa evitável foi o critério utilizado para avaliação de
morbidade. O ponto de corte da faixa etária (15 meses) baseou-se na idade média de
atendimento de lactentes em creches (entre seis e 24 meses). Além disso, com a variável
creche, as crianças atendidas em creches públicas foram comparadas com as crianças
atendidas em creches filantrópicas da amostra estudada.
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Foram realizadas análises de consistência e estatísticas descritivas univariadas e
bivariadas. No estudo das associações, foram utilizados o teste Qui-quadrado ou o teste
exato de Fisher.
Para o controle de co-variáveis ou variáveis de confundimento, foi ajustado modelo
multivariado de regressão logística com estimativas de razão de chances (odds ratio) para
fatores de risco entre grupos de crianças com e sem anemia (25). O modelo logístico
baseou-se na intensidade de associação das variáveis com anemia, priorizando os mais
distais níveis hierárquicos de determinação (26).
Selecionaram-se as variáveis com nível de significância menor que 0,20 para
construção do modelo logístico e elegeu-se o nível máximo de 0,05 para indicar uma
associação estatisticamente significante, sendo este o critério utilizado para permanência
no modelo final.
Na construção desse modelo, o mais alto nível hierárquico foi composto pelas
variáveis sócio-econômicas, que indicam os efeitos dos processos estruturais da sociedade
e da família. Neste grupo, a variável “presença de um ou mais irmãos menores que cinco
anos” foi a variável que mais fortemente se associou à anemia (OR=2,85/p<0,001) e a
primeira selecionada para compor o modelo final. A variável “renda per capita menor que
um salário mínimo” não foi utilizada, pois sua associação de risco (OR=1,89/p=0,032)
apresentou menor significância estatística que a associação da primeira variável
selecionada e por apresentar co-colinearidade com esta quando incluída no modelo.
Na segunda etapa da construção do modelo foram utilizadas as variáveis
indicadoras dos processos do ambiente imediato da criança (característica da creche,
aleitamento materno e assistência à saúde), pertencentes ao segundo nível hierárquico.
Neste grupo, as crianças freqüentadoras de creche de administração exclusivamente
pública quando comparadas com as freqüentadoras de creche filantrópicas apresentaram
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maior risco de anemia (OR=2,34/p=0,005), sendo a segunda variável selecionada para
compor o modelo final. Neste mesmo nível hierárquico, a variável “uso de aleitamento
materno exclusivo inferior a dois meses” também se apresentou como risco para anemia
(OR=2,05/p=0,014), sendo a terceira variável selecionada.
Das variáveis indicadoras dos processos individuais da criança (fatores biológicos,
estado nutricional e morbidade), que caracterizaram o terceiro nível hierárquico, a variável
“idade inferior a 15 meses” foi a única que apresentou uma associação estatisticamente
significante com anemia (OR=2,33/p=0,003), sendo a quarta e a última selecionada para
compor o modelo final.
As variáveis, que mostraram tendência estatística, não compuseram o modelo final,
pois, quando nele incluídas, não apresentaram suas significâncias estatísticas fortalecidas,
não atendendo ao critério de inclusão.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa da Universidade Federal de
São Paulo.
As crianças com distúrbios nutricionais, inclusive anemia, foram encaminhados
para acompanhamento ambulatorial na Unidade Assistencial da Disciplina de Nutrologia
do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de
Medicina (UNIFESP-EPM).
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RESULTADOS

A prevalência de anemia encontrada foi de 51,9% (IC95% - 44,9% a 58,8%),
representando 110 das 212 crianças com hemoglobina inferior a 11,0g/dl.
A tabela 1 apresenta a prevalência de anemia nas crianças que apresentavam ou não
os 25 fatores de exposição estudados, as freqüências destes e as análises individuais de
seus efeitos ordenados pelo nível de significância estatística.
Nas análises bivariadas cinco variáveis alcançaram significância estatística
(p≤0,05) e outras 10 mostraram tendência estatística (p<0,20). As demais variáveis,
embora não tenham utilidade para avaliação de riscos, foram aqui apresentadas com o
intuito de descrever o comportamento da anemia na população estudada.
O gráfico 1 apresenta o modelo logístico final ajustado pela odds ratio (OR) das
variáveis que permaneceram na sua composição e seus respectivos intervalos de confiança.
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DISCUSSÃO

O desenho de estudo seccional, apesar de não apresentar o ideal metodológico para
a determinação de fatores de risco, pois todos os dados são observados em um mesmo
momento histórico, tem sido o mais empregado na prática concreta da investigação
científica para realizar diagnósticos da situação de saúde comunitária (19). Os resultados
encontrados nesta pesquisa, que adotou este desenho de estudo em creches públicas e
filantrópicas no município de São Paulo, confirmam a alta prevalência de anemia em
lactentes, compatível com as taxas encontradas em outros estudos em diferentes regiões do
Brasil (7,11,27-29).
Dentre as situações favoráveis ao aparecimento da carência de ferro e,
conseqüentemente, determinantes dessa alta prevalência de anemia, está a condição sócioeconômica das classes de renda mais baixa. Entretanto, a associação de risco entre baixa
renda familiar e anemia nem sempre é encontrada, principalmente quando populações já
consideradas de baixa renda são estudadas, uma vez que, praticamente, toda ela pertence
ao mesmo nível sócio-econômico.
As famílias da amostra deste estudo têm essa característica, o que explica a
associação não significativa encontrada entre renda familiar bruta e anemia. Apesar disso,
a situação de renda familiar per capita menor que um salário mínimo mostrou-se como
fator de risco para anemia, em concordância com mais um estudo (30), porém em
discordância com outros, cujos resultados não apresentaram esta associação (9,31).
Outra importante característica sócio-econômica é a constituição familiar, em que
um maior número de crianças pequenas no domicílio promove o aumento da demanda por
alimentos e atenção, nem sempre suprida pela renda e disponibilidade dos familiares,
restringindo a quantidade e qualidade dos cuidados oferecidos a elas. A condição de risco
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de anemia pela presença de um ou mais irmãos menores de cinco anos, apontada
anteriormente na literatura (30), foi confirmada neste estudo, sugerindo que famílias mais
numerosas necessitam de maior atenção dos programas de saúde, ou ainda, de maior
eficiência da creche no atendimento oferecido a seus filhos quanto a medidas de higiene,
nutrição e saúde.
Esta pesquisa não encontrou diferenças entre as proporções de lactentes anêmicos e
não anêmicos quando considerou a escolaridade materna inferior a quatro anos completos
de estudo, corroborando com os resultados de outras pesquisas nacionais (9,29,31). Este
achado, que pode ser decorrente da característica homogênea da população estudada,
composta por famílias de baixa renda e mães que trabalham fora, sugere que a influência
do nível de escolaridade materna sobre a anemia vem enfraquecendo ao longo dos anos no
Brasil (8).
Os estudos são unânimes em demonstrar que a prevalência de anemia é maior em
crianças entre seis e 24 meses (11,26,30), principalmente entre seis e 12 meses (31,32).
Neste estudo, não houve diferença significativa com relação à anemia quando foram
comparadas as crianças menores com as maiores de 12 meses. Por outro lado, houve uma
associação de risco entre lactentes menores de 15 meses e anemia, sugerindo que, nesta
população, o primeiro trimestre do segundo ano de vida apresenta características de
determinação de anemia semelhantes ao primeiro ano. Tal aspecto suscita a importância
desta faixa etária em ações de controle e prevenção desta morbidade.
O ferro do leite humano, mesmo sendo de baixa concentração, apresenta elevada
biodisponibilidade, atendendo as necessidades fisiológicas do lactente até os seis meses,
quando permanece em amamentação exclusiva (33). Os lactentes deste estudo com história
de início do período de desmame com menos de dois meses de idade foram associados a
um maior risco de desenvolver anemia. Essa situação reforça a importância não só do
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tempo de aleitamento materno, apontada em outros estudos, como da amamentação
exclusiva nos primeiros meses de vida para o controle e a prevenção de anemia (7,34,35).
O baixo peso ao nascer (peso<2500g) e a prematuridade (gestação menor que 37
semanas) são considerados fatores de risco de anemia (26,29,33). Isso é conseqüente aos
baixos estoques de ferro e ao seu maior consumo para atender a demanda do crescimento
destas crianças (33). Entretanto, o presente estudo não encontrou uma associação entre
estas condições de risco e anemia, possivelmente porque o número de lactentes estudados
prematuros e de baixo peso ao nascer foi pequeno para demonstrar esta associação.
A desnutrição atual se associou à anemia em alguns estudos (7,27). Entretanto, esta
associação não foi encontrada nesta pesquisa, em concordância com outros estudos (9,29).
Este achado pode ser devido à baixa prevalência de desnutridos e à alta prevalência de
anemia na amostra estudada.
A deficiência de ferro deprime a função imune do organismo, proporcionando
maior risco de infecções. As infecções, por sua vez, causam uma diminuição dos níveis de
hemoglobina pela baixa disponibilidade de ferro resultante da diminuição da absorção
deste mineral e do seqüestro promovido pelo sistema reticuloendotelial. Particularmente, as
infecções agudas, principalmente quando acarretam internações hospitalares, levam a
anemia por hemólise promovida pela ação das bactérias. No entanto, o presente estudo não
encontrou uma associação de risco estatisticamente significante entre anemia e antecedente
de internação por causa evitável.
Lactentes de creches públicas apresentaram maiores riscos de anemia quando
comparados com lactentes de creches filantrópicas. Tal achado ressalta a importância da
influência do ambiente na saúde da criança, podendo ser explicado pelo fato que creches
filantrópicas recebem subsídios de outras fontes, além dos recursos públicos. Assim,
creches exclusivamente públicas apresentam mais dificuldades para proporcionar bom

Artigo Científico 42

atendimento às crianças e, especificamente, alimentação adequada às necessidades dos
lactentes (11).
A creche padrão, que oferece às crianças acesso garantido a uma alimentação
qualitativamente adequada, tem o potencial de diminuir riscos nutricionais, sendo
necessários um mínimo de quatro meses de freqüência para que os benefícios sejam
identificados (27,36). Entretanto, o presente estudo não demonstrou que crianças com tempo
de freqüência a creche superior a seis meses apresentem menor risco de anemia. Este fato
sugere que o potencial institucional das creches não é devidamente explorado no sentido da
promoção de saúde infantil, funcionando ainda, preponderantemente, como política pública
compensatória em atendimento às famílias de mães que trabalham fora (37).
A alta prevalência de anemia encontrada sugere que a alimentação oferecida aos
lactentes estudados não é suficiente para suprir suas necessidades de ferro, possivelmente
devido à restrição quantitativa e qualitativa deste mineral e ausência de ações de prevenção e
controle. A revisão da literatura reporta ser improvável que o lactente ingira e absorva a
quantidade diária recomendada de ferro para suprir suas necessidades fisiológicas, pois
apresenta crescimento acelerado, pequena capacidade gástrica e consumo de alimentos com
baixas concentrações de ferro biodisponível. Portanto, independente da presença dos fatores
de risco, o aporte de ferro preventivo é geralmente necessário para este grupo etário (38).
Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde, Organização Panamericana de
Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam a adoção de medidas para o
combate à deficiência de ferro e anemia em crianças menores de dois anos: fortificação de
alimentos de baixo custo e disponíveis no mercado, fornecimento de suplementos de ferro
oral, promoção da educação nutricional por meios de comunicação em massa e realização
de levantamentos epidemiológicos para monitorar o impacto das intervenções (39).
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Na década de 90, durante a Conferência de Cúpula de Nova Iorque foi firmado o
compromisso da redução em 1/3 na prevalência de anemia em crianças no mundo. Em
1999, no Brasil, foi anunciado o Plano de Ação de Prevenção e Combate à Anemia do
Ministério de Saúde com base na distribuição de alimentos fortificados com ferro e
suplementação medicamentosa. No município de São Paulo vigora a lei N. º 11.726 de
1996, que prevê o enriquecimento da merenda escolar. Entretanto, a despeito dos
compromissos, recomendações, leis, planos e programas elaborados com o objetivo de
combater a anemia, sua prevalência na população infantil permanece elevada, sugerindo
que os esforços realizados são insuficientes para a solução do problema, ou ainda que
esbarrem em dificuldades práticas de execução, em que modelos estratégicos, embasados
cientificamente, seriam de difícil incorporação pelo contexto sócio-cultural das
comunidades de risco.
A persistência de taxas elevadas de anemia em lactentes, principalmente nos países
em desenvolvimento, e suas conseqüências no crescimento e desenvolvimento infantil,
incitam a importância da execução efetiva destes programas ou ainda, a sua reformulação
com a criação de mecanismos eficientes de controle desta deficiência. Paralelamente, o
crescente aumento do número de matrículas em creche e sua característica de
funcionamento, que propicia a execução destes programas, sugerem que esta instituição
apresenta um grande potencial para desenvolver intervenções, o qual poderia ser mais bem
aproveitado na elaboração e execução de planos e estratégias de saúde. Desta forma, a
creche passaria a ser um mecanismo de promoção de saúde infantil e, especificamente, de
garantia de níveis adequados de ferro no organismo da criança.
Os resultados deste estudo apontam para a situação inaceitável das altas prevalências
de anemia em crianças que recebem atendimento em instituições públicas e filantrópicas.
Principalmente, devido ao potencial que o estado de deficiência de ferro tem em produzir
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seqüelas irreversíveis no processo de aprendizado e na futura competência para exercer a
cidadania. Além disso, em se tratando de carência nutricional específica, cujo tratamento é
conhecido há várias décadas e devidamente testado quanto a sua efetividade, o resultado aqui
apresentado é evidência da dificuldade do sistema de creches estudado para controlar e
prevenir a anemia.
Em adição, este estudo possibilitou verificar que a identificação de fatores de risco
de anemia nos lactentes das creches selecionadas foi, possivelmente, dificultada pela
homogeneidade sócio-econômica da população estudada. Entretanto, a interpretação dos
resultados permite sugerir que lactentes que freqüentam creches públicas no município de
São Paulo, com idade inferior a 15 meses, com um ou mais irmãos menores de cinco anos
e com tempo de amamentação exclusiva inferior a dois meses, apresentam alto risco de
anemia. Esses fatores de risco mostraram-se próximos de dois, indicando que a presença de
cada uma dessas características, independente, duplica o risco de anemia.
Neste cenário, as variáveis sociais, que foram expressas na relação do número de
irmãos, são as que mais expões as crianças a situações de risco de desenvolver anemia nos
primeiros dois anos de vida. Portanto, programas educativos e de apoio social às famílias
poderiam fazer parte da rotina institucional desse ambiente escolar. Assim, cabe ao
planejador de saúde considerar os riscos de anemia identificados e quantificados quando da
elaboração desses programas de controle e prevenção desta carência nutricional.
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Tabela 1 – Prevalências e odds ratios, com seus respectivos 95% de intervalo de confiança (IC
95%) para variáveis relacionadas à anemia em lactentes freqüentadores de creches públicas e
filantrópicas no município de São Paulo.

†

Variáveis

N

Prevalência de anemia

Odds Ratios (IC 95%)

Valor P

Irmãos 1 ou + < 5 anos† Sim
Não
Idade < 15 meses†
≥ 15 meses
Creche Pública†
Filantrópica
LM exclusivo < 60 dias†
≥ 60 dias
Renda familiar per capita < 1,0 SM* Sim
Não

211

69,4 (43/62)
44,3 (66/149)
63,7 (58/91)
43 (52/121)
65,7 (46/70)
45,1 (64/142)
62,3 (48/77)
44,7 (59/132)
57,1 (80/140)
41,4 (29/70)

2,85 (1,52; 5,34)
1,00
2,33 (1,33; 4,08)
1,00
2,34 (1,29; 4,23)
1,00
2,05 (1,15; 3,64)
1,00
1,89 (1,05; 3,37)
1,00

<0,001

75 (12/16)
50 (98/196)
25 (3/12)
53,5 (107/200)
57,5 (65/113)
45,4 (44/97)
27,3 (3/11)
53,2 (107/201)
35 (7/20)
54,3 (100/184)
60,7 (34/56)
48,7 (76/156)
56,4 (62/110)
46,5 (47/101)
48,6 (71/146)
58,5 (38/65)
60 (30/50)
49,4 (80/162)
69,2 (9/13)
50,8 (101/199)

3,00 (0,94; 9,62)
1,00
0,29 (0,08; 1,10)
1,00
1,63 (0,94; 2,82)
1,00
0,33 (0,08; 1,28)
1,00
0,45 (0,17; 1,19)
1,00
1,63 (0,87; 3,03)
1,00
1,48 (0,86; 2,55)
1,00
0,67 (0,37; 1,21)
1,00
1,54 (0,81; 2,93)
1,00
2,18 (0,65; 7,32)
1,00

0,054

66,7 (10/15)
50,3 (98/195)
46,7 (50/107)
55,6 (55/99)
25 (1/4)
52,4 (109/208)
37,5 (3/8)
52,5 (107/204)
54,8 (57/104)
48,6 (51/105)
44,4 (4/9)
52,2 (106/203)
53,3 (56/105)
50,5 (54/107)
54,5 (24/44)
51,2 (86/168)
56,3 (9/16)
51,3 (99/193)
55 (11/20)
50,8 (96/189)

1,98 (0,65; 6,00)
1,00
0,70 (0,40; 1,21)
1,00
0,30 (0,03; 2,96)
1,00
0,54 (0,13; 2,34)
1,00
1,28 (0,75; 2,21)
1,00
0,73 (0,19; 2,81)
1,00
1,12 (0,65; 1,92)
1,00
1,14 (0,59; 2,23)
1,00
1,22 (0,44; 3,41)
1,00
1,18 (0,47; 2,99)
1,0

0,220

212
212
209
210

Casa de Madeira Sim
Não
Peso/idadeZ < -2,0
≥ -2,0
Renda familiar bruta < 3,0 SM Sim
Não
Tomando Ferro oral Sim
Não
Gestação < 37 semanas
≥ 37 semanas
Idade < 12 meses
≥ 12 meses
Tempo que freqüenta a creche < 6 m
≥6m
Tomando algum remédio Sim
Não
Internação por causa evitável Sim
Não
Vacinação Atrasada
Atualizada

212

Escolaridade materna < 4.ª série
≥ 4.ª série
Coleta de lixo ≤ 3x/sem
> 3x/sem
Peso/estaturaZ < -2,0
≥ -2,0
Estatura/idadeZ < -2,0
≥ -2,0
Idade materna <28 anos
≥28 anos
Peso/estaturaZ > 2,0
≤ 2,0
Sexo Masculino
Feminino
Mãe Desempregada / Do lar
Trabalhando
Peso de Nascimento < 2500g
≥ 2500g
Esgoto Aberto
Fechado

210

212
210
212
204
212
211
211
212
212

206
212
212
209
212
212
212
209
209

Variáveis selecionadas para participarem do modelo final
Padrão de referência “Z-score”
*SM = Salário(s) mínimo(s);
**TEF = Teste exato de Fisher

Z

0,003
0,005
0,014
0,032

0,055
0,079
0,093
0,100
0,123
0,154
0,187
0,189
0,196

0,205
0,283
TEF**
0,367
0,453
TEF
0,676
0,692
0,703
0,720
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Gráfico 1 - Regressão logística condicional hierárquica de fatores de risco de anemia em
lactentes: creches públicas e filantrópicas, São Paulo, Brasil.
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Os dois primeiros anos de vida da criança demandam maior atenção
do indivíduo adulto relacionada aos cuidados necessários para a preservação da
vida. Os lactentes são mais vulneráveis tanto às infecções como às carências
nutricionais, em virtude da fragilidade característica da espécie humana
(FAO/WHO/UNO, 1985; OPAS/OMS, 2002; Matta et al, 2005).
Cuidar da criança, especificamente do lactente de família de baixa
renda, nos países em desenvolvimento tem sido uma atividade desafiadora
devido à dificuldade de se obter resultados efetivos quando da execução de
programas e propostas públicas.
Com o crescimento da rede de atendimento institucional estimulado
pelas necessidades maternas da sociedade atual, a creche, que é o primeiro
ambiente externo ao doméstico que muitos desses lactentes freqüentam,
apresenta-se como uma alternativa para a execução destes programas e
propostas, traduzindo um local relevante à promoção da saúde e nutrição infantil
(Rossetti-Ferreira et al, 1994; Pacheco, Dupret, 2004).
No entanto, diversos estudos têm apontado que a saúde de lactentes
que freqüentam esse espaço educacional encontra-se em persistente situação de
risco, sugerindo que tais crianças necessitam urgentemente de melhores
cuidados na forma de atendimento (Prado et al, 2002; Almeida et al, 2004a; Matta
et al, 2005; Chapanski, Rocco, 2006).
Neste sentido, passa a ser fundamental, para se atingir o objetivo dos
cuidados com o desenvolvimento da criança, a elaboração e execução de
programas consistentes de prevenção e controle de morbidades infantis em
creches a partir de política que envolva não só os poderes públicos, mas também
toda a comunidade (Coutinho et al, 2005).
Com este fim, deve ser considerado o perfil de morbidade encontrado
nestas instituições, onde a anemia destaca-se devido sua elevada prevalência.
Em conformidade com este estudo, pesquisadores têm encontrado um
substancial aumento nas taxas de anemia em lactentes ao longo dos anos no
Brasil (Monteiro et al, 2000; Almeida et al, 2004a; Santos et al, 2004; Machado et
al, 2005; Spinelli et al, 2005; Matta et al, 2005).
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Independente se nestes programas de prevenção e controle de
morbidades em creches, sejam utilizados um ou mais métodos de atuação, como
a educação alimentar para adequação do consumo quantitativo e qualitativo dos
nutrientes, o estímulo ao aleitamento materno, a suplementação medicamentosa,
a garantia do atendimento médico, a execução de medidas de controle de
transmissão de agentes infecciosos, o treinamento do profissional da creche ou a
fortificação da água ou alimentos, eles devem ser direcionados aos grupos de
crianças com maiores riscos de adoecer, que são identificados por meio de
critérios específicos de avaliação (Brasil. Ministério da Saúde, 2006b).
Recentemente, no Brasil, foi criada a Comissão Nacional Sobre
Determinantes Sociais, com o intuito de se estabelecerem critérios ou
determinantes sociais da saúde, fiéis as reais condições da população, como uma
estratégia para o controle dos efeitos da desigualdade social. Tal atividade é
altamente importante de ser desenvolvida em países em desenvolvimento como o
Brasil, onde as características sócio-econômicas influenciam de forma marcante a
saúde de seus habitantes (Brasil. Ministério da Saúde, 2006).
Os indicadores antropométricos tem sido utilizados como um destes
critérios para avaliar riscos biológicos e sócio-econômicos de comunidades nas
últimas décadas. Foram produzidas, neste sentido, tabelas com prevalências
crescentes de desvios antropométricos que criam faixas de maior ou menor
vulnerabilidade para populações de crianças em diferentes países e regiões
(WHO, 2006).
De forma análoga, a prevalência de anemia entre lactentes de creches
públicas e filantrópicas pode constituir-se em traçador de maior vulnerabilidade
para este grupo específico. Tal assertiva fundamenta-se no fato de que a
prevalência desta carência nutricional específica permanece elevada nestas
crianças, ao contrário do que ocorre com os desvios antropométricos que são
pouco freqüentes, conforme demonstram os resultados deste estudo.
Essa situação, que caracteriza o período de transição nutricional, vem
sendo experimentada pela população infantil, decorrente das mudanças no estilo
de vida e consumo alimentar da sociedade moderna, onde a desnutrição e a
obesidade encontram-se em níveis muito próximos ou, ainda, há uma inversão da
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prevalência de desnutrição em relação à obesidade, mesmo nas classes sociais
mais baixas (Almeida et al, 2004b; Birch, Fisher, 2005; Dishchekenian, 2006;
Rovere, 2006).
Portanto, a apresentação da prevalência de anemia como um indicador
de saúde destes lactentes é uma tentativa de identificar grupos e indivíduos de
risco independente de sua condição pondero-estatural, de forma a orientar
propostas de saúde voltadas a esta população.
Ainda que existam casos de anemia não carencial determinados
geneticamente e situações de riscos individuais de anemia, como malformações
congênitas, doenças crônicas, prematuridade e acidentes, que influenciam o
estado de saúde infantil, sua prevalência é pouco freqüente.
Assim, as características epidemiológicas de multifatoriedade e
multicausalidade de determinação da anemia em lactentes, que na maioria dos
casos esta relacionada à deficiência de ferro, fazem desta carência nutricional
bom indicador das condições de vida desta população nos grandes centros
urbanos como São Paulo.
Em adição, outras situações fortalecem a propositura da utilização da
prevalência da anemia como indicador de saúde: os efeitos negativos e, por
vezes, irreverssíveis no desenvolvimento neuropsicomotor, o amplo conhecimento
de seus aspectos fisiopatológicos e terapêuticos e a facilidade e baixo custo de
execução de programas de controle e prevenção.
Tal propositura fundamenta-se, também, na plausibilidade dos
resultados encontrados e na compreensão dos processos envolvidos em estudos
de efetividade, que são realizados para a identificação de imperfeições na
execução das ações, permitindo a identificação de formas de corrigi-las.
Mesmo que os fatores determinantes de anemia sejam amplamente
conhecidos pela comunidade científica e pelos gestores de saúde, o que facilita a
identificação do risco individual de seu desenvolvimento, o rastreamento de
populações específicas, com a simples dosagem da hemoglobina por meio da
punção digital e o uso de instrumento de fácil manuseio, que forneça prontamente
o resultado, traduz-se em um bom indicador de saúde dos grupos estudados.
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desenvolvimento, sua utilização tem o intúito de reconhecer crianças de maior
risco de desenvolver morbidades e que mereçam uma maior atenção aos
cuidados de sua saúde (Davidsson, 2003; White, 2005; CDC, 2006).
Tal intúito ganha maior importância no cenário de países em
desenvolvimento como o Brasil, onde o efeito do baixo nível sócio-econômico da
população é marcadamente negativo nas suas condições de saúde. Tal situação
acarreta repercussões importantes sobre o processo de crescimento e
desenvolvimento infantil e se associa ao subdesenvolvimento intelectual e social
do adulto (Souza, Taddei, 1998; Weaver, Michaelsen, 2001).
Neste contexto, sugere-se que, na elaboração de estratégias, para que
se atinja o objetivo da saúde de lactentes freqüentadores de creches públicas e
filantrópicas, sejam consideradas a identificação e quantificação dos fatores de
risco de anemia, como situação de risco individual de desenvolver morbidades, e
a prevalência de anemia, como um indicador das condições coletivas de saúde ou
de grupos de risco, que fogem do padrão de normalidade, ou mesmo, se afastam
do bem estar individual.
Tal sugestão visa à identificação de imprecisões e inadequações das
ações desenvolvidas pela estrutura de atendimento, a fim de orientar a
implantação de mudanças na forma de atuação institucional, buscando soluções e
aprimoramento no sistema de creches como política pública de promoção social e
de saúde.
Nesta perspectiva, este estudo contribui ao identificar e quantificar os
fatores de risco de anemia em lactentes que freqüentam creches públicas e
filantrópicas no município de São Paulo e, conseqüentemente, oferece subsídios
ao planejador e ao profissional de saúde para a elaboração e execução de
propostas de intervenção que deveriam ser implementadas nas creches visando à
solução deste problema.

Considerações finais 56

Em adição, o cenário aqui apresentado aponta para a situação
inaceitável das más condições de saúde das crianças brasileiras. As altas
prevalências de anemia evidenciam um grave problema de saúde pública,
principalmente, devido ao potencial desta carência nutricional específica em
produzir seqüelas irreversíveis no processo de aprendizado e na futura
competência para exercer a cidadania.
Como resultado, passa a ser altamente importante e iminente o
desenvolvimento de programas efetivos de controle e prevenção de morbidades,
voltados aos lactentes que freqüentam creches públicas e filantrópicas nos
grandes centros urbanos como São Paulo.
Desta forma, a instituição creche proporcionará menores riscos de
desenvolver morbidades, tornando-se ambiente definitivamente protetor da saúde
e nutrição deste grupo de crianças.
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Anexo I – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo II – Termo de consentimento livre e esclarecido

Título do Projeto: “Ações de Segurança e Educação Alimentar em Creches Públicas
e Filantrópicas do Município de São Paulo - CRECHEFICIENTE”, desenvolvido pela
Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da UNIFESP.
O objetivo deste estudo é investigar as condições de atendimento de uma amostra
de creches, a fim de avaliar os hábitos alimentares e de higiene além de parâmetros
físicos de crianças de 0 a 2 anos, matriculadas nestas instituições.
Procedimentos utilizados:
- Exame físico
- Medidas antropométricas (peso e estatura)
- Laboratoriais: coleta de sangue por punção digital para dosagens
bioquímicas, coleta de saliva da criança para exames bioquímicos e
microbiológicos.
- Preenchimento de questionários junto às mães e educadoras sobre práticas
de higiene e alimentação das crianças
Desconforto: para a coleta de sangue, haverá uma picada do dedo da criança
podendo causar leve desconforto e risco mínimo. Para exame da sua cavidade bucal, se
necessário, será utilizado um abridor de boca de borracha (semelhante a um mordedor).
A saliva da criança será colhida com uma espátula de madeira. Para o exame
microbiológico da saliva da mãe, a mesma deverá cuspir num copinho descartável.
Benefícios para o paciente: este estudo visa avaliar as condições que a criança é
tratada na creche, no que se refere aos hábitos de higiene e alimentação, e procurará
implantar as condições ideais de atendimento. Também promoverá ações preventivas no
que se refere à saúde bucal. Crianças que já apresentarem problemas como cárie,
traumatismos e outros, serão encaminhadas para tratamento, ou receberão tratamento
de emergência, se necessário (Faculdade de Odontologia da USP; Drª Daniela Forlin,
3091-7835), ao longo do estudo, todas as crianças identificadas com desnutrição ou
obesidade, e também as diagnosticadas anêmicas (Hb inferior a 11g/dL) serão
encaminhadas aos ambulatórios da Disciplina de Nutrologia da UNIFESP para
tratamento. Ressalta-se que a participação é voluntária e a não participação no estudo
não acarretará nenhuma alteração nas rotinas da mesma na creche.
Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são os doutores José
Augusto Taddei, Domingos Palma e Anne Lise Dias Brasil, que poderão ser encontrados
na R. Loefgreen, 1647 CEP 04040-032, Vila Clementino - São Paulo –SP – telefone
5573-1246. Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1º
andar conjunto 14 – F: 5571-1062 e Fax 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. É
garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de
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participar do estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade do seu tratamento na
instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes,
não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Será mantido atualizado sobre
os resultados parciais da pesquisa, quando estes forem do conhecimento do
pesquisador. Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira
relacionada a sua participação. Se existir qualquer despesa, ela será absorvida pelo
orçamento da pesquisa.
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos
neste estudo, o participante tem o direito a tratamento médico na instituição, bem como
as indenizações legalmente estabelecidas. Os pesquisadores assumem o compromisso
de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o projeto “Ações de Segurança e Educação
Alimentar em Creches Públicas e Filantrópicas do Município de São Paulo CRECHEFICIENTE”.
Discuti com os pesquisadores sobre minha decisão em participar deste estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação de meu (minha)
filho (a) é isenta de despesas e que ele (a) tem garantia do acesso ao tratamento
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em deixar meu filho(a)
_______________________________________________________________________
participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que
meu filho (a) possa ter adquirido, ou no atendimento do meu filho (a) neste serviço.

______________________________________
Assinatura do representante legal da criança

Data ___/___/____

______________________________________
Assinatura da testemunha

Data ____/____/___

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e
esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

______________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo

Data ____/____/___
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Anexo III – Carta de submissão
Cadernos de Saúde Pública <cadernos@ensp.fiocruz.br> escreveu:
Data: Fri, 17 Feb 2006 12:38:24 -0300
De: Cadernos de Saúde Pública
<cadernos@ensp.fiocruz.br>
Para: teddei.depd@epm.br
Cc: nutsec@yahoo.com.br
Assunto: Aviso de Recebimento - 043/06
Prezado Dr Taddei .
Seu trabalho “Fatores de Risco de Anemia em Lactantes Matriculados em
Creches Públicas e Filantrópicas no Município de Saõ Paulo” encaminhado para
Cadernos de Saúde Pública foi recebido e aguarda parecer do Conselho Editorial.
O número de seu artigo é: MS-043/06.
Atenciosamente,
Carlos E. A. Coimbra Jr.
Editor
-CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA / REPORTS IN PUBLIC HEALTH
Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos
21041-210 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Secretaria - Tel: +55 21 2598-2511 / Fax: +55 21 2598-2737
Assinaturas - Tel: +55 21 2598-2508 / Fax: +55 21 2598-2514
http://www.ensp.fiocruz.br/csp
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Anexo IV – QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

DISCIPLINA DE NUTROLOGIA - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
“PROJETO CRECHEFICIENTE” – UNIFESP

Entrevistador ___________________________

Data ____/____/____

INSTRUMENTO – CRIANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO
1. Nome da Creche: _______________________________________________________
2. Nome do responsável: ___________________________________________________
3. Parentesco: Mãe (1)

Pai (2)

4. Módulo:

(1)

Berçário:

Avô/avó (3)
(2)

(3)

Irmão (4)

(4)

Outros (5)

Mini Grupo (5)

5. Nome da criança: _______________________________________________________
6. DN: ____/____/____
8. Naturalidade:

7. Sexo:

Grande São Paulo (1)

M (1)

F (2)

Estado de São Paulo (2)

Outro (3)

9. Endereço: _____________________________________________________________
Bairro: ___________________ CEP: _________-_____ Fone: _____________________
10. A senhora mora com:

pai da criança (1)

companheiro (2) sem companheiro (3)

11. Escolaridade da mãe da criança: _________ Grau / ________ Série
12. No de irmãos vivos: 1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

>4 (5)

Nenhum (6)

(SE NENHUM: pule para a questão 24).
13. Quantos irmãos moram com criança? 1 (1) 2 (2)
14. Ordem de nascimento:

Primogênito (1)

3 (3)

4 (4) >4 (5) Nenhum (6)

Intermediário (2)

Caçula (3)

15. Qual é a data de nascimento do irmão(ã) que nasceu antes desta criança:
___ ___ /___ ___ / ___ ___ ___ ___
As questões 16 e 17 devem ser colhidas em documentos da creche (pule para a 24)
16. Tempo de matrícula na creche: _________ meses
17. Número de faltas da criança (abril, maio e junho) _______________ dias.
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2. ANTROPOMETRIA
Mãe:
18. Idade (anos)

19. PESO (Kg)

Data: ________________
20. ESTATURA (cm)

Criança:
21. PESO (Kg)

22. ESTATURA (cm)

Data: ________________
23. Hemoglobina (g/dL)

3. NÍVEL SÓCIOECONÔMICO/SANEAMENTO/DEMOGRÁFICO
24. O local onde a sua família mora é (casa, apartamento, pensão, etc):
Próprio (1)
Alugado (2)
Cedido (3)
Invadido (4)
25. O local onde a sua família mora, é construído de:
Alvenaria (1)
Madeira (2)
Outro (3) _________________________
26. A sua casa tem banheiro?
Dentro e exclusivo da família (1)
Fora e exclusivo da família (2)
Dentro e coletivo (3)
Fora e coletivo (4)
Não tem (5)
27. Como é o esgoto da sua casa? Fechado (1) Fossa (2) Vala aberta (3)
Outro (4)
28. A água usada em casa é da Sabesp?
Sim (1)
Não (2) Especifique: _______________________________________
29. A Habitação tem geladeira funcionando?
Sim (1)
Não (2)
30. A coleta de lixo acontece quantas vezes por semana? _________ vezes
31. O dormitório da criança é: Individual (1) (SE INDIVIDUAL: pule para questão 33).
Junto c/ os pais (2) Junto c/ os irmãos (3)
Junto c/ outros adultos (4)
Junto c/ os pais e irmãos (5)
Junto c/ os pais e outros adultos (6)
32. A cama/berço da criança é individual?
Sim (1)
Não (2)
33. Tipo de fralda que usa em casa? Descartável (1) Lavável (tecido) (2) Não usa (3)
34. Há quanto tempo a senhora mora no mesmo endereço? ________anos
35. Qual é a sua profissão ou ocupação atual (mãe da criança)? ____________________
36. Qual é a sua condição empregatícia atual?
Desempregada (1) Autônoma (2) Registrada (3) Empregada s/ registro (4)
37. Quem é o chefe de família (pessoa com a maior renda) e qual é sua ocupação atual?
(SE MÃE: anotar e pule para questão 39) ____________________________________
38. Condição empregatícia atual:
Desempregado (1)
Autônomo (2) Registrado (3)
Empregado s/ registro (4)
39. Qual o total da renda mensal da família? R$ ____________ , ______
40. Quantas pessoas vivem com esta renda? ______________________
41. Quanto tempo em média a senhora gasta para trazer a criança à creche?
Em caminhada: _________minutos
Em condução: __________minutos
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4. CONDIÇÕES DE GESTAÇÃO E NASCIMENTO
SOLICITAR O CARTÃO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA
42. A senhora fez consulta de pré-natal:
Sim (1)
Não (2)
SE SIM, Quantas consultas fez? _________________ (SE NÃO, pule para questão 44).
43. Em que mês da gravidez iniciou as consultas de pré-natal: _______________ mês
1º trimestre – começo (1) 2º trimestre – meio (2) 3º trimestre – fim (3) Não sabe (4)
44. Tomou alguma “vitamina” nesta gestação? Sim (1) Não (2) Não sabe (3)
SE SIM, Qual? Sulfato ferroso (1) Materna (2) Protovit (3) Outro (4) __________
45. A senhora fumou na gestação: Sim (1) _________ cigarros/dia
Não (2)
46. Seu parto foi normal ou cesariana?
Normal (1)
Cesariana (2)
47. Quantas vezes a senhora engravidou?
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) > 5 (5)
48. Quantos partos a senhora teve?
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) > 5 (5)
49. Tempo de gestação: ____________ semanas
50. Peso de nascimento: _____ _____ _____ _____ gramas
51. Comprimento: _____ _____ cm
Estes dados (itens 49, 50 e 51) foram:
Confirmados (1)
Somente informados (2)
Registro da creche (3)
52. Seu filho (a) ficou com a senhora no quarto quando nasceu? Sim (1) Não (2)
53. Quantos dias a criança permaneceu no hospital? ______ dias

5. ANTECEDENTES MÓRBIDOS PESSOAIS
54. Seu filho (a) ficou doente nos últimos 30 dias? Sim (1) Não (2) Não sabe (9)
SE SIM: O que ele sentia? __________________________________________________
55. Seu filho (a) já foi internado (a)?
Sim (1)
Não (2)
Não sabe (9)
SE SIM: Quantas vezes? ___________
56. Especificar o(s) motivo(s) da(s) internação (ções) ____________________________
_______________________________________________________________________
57. Faz tratamento para alguma doença? Sim (1)
Não (2)
Não sabe (9)
SE SIM: Qual doença? _____________________________________________________
58. A criança está tomando algum remédio, vitamina ou medicamento para anemia?
Sim (1)
Não (2)
Não sabe (9)
SE SIM: Qual (is)? ________________________________________________________
59. A vacinação está em dia?
Sim (1)
Não (2)
*SE NÃO SABE, verificar registro da creche.
Este dado (questão 59) foi:
Confirmado (1)
Informado (2) Registro da creche (3)

6. ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
60. A criança foi colocada no peito na sala de parto?
Sim (1)
Não(2)
61. A criança foi amamentada?
Sim (1)
Não (2) Por quê?__________________________________ (pule para questão 68).
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62. A criança está sendo amamentada atualmente?
Sim (1) freqüência __________vezes/dia
Não (2)
63. Se não, Com que idade parou de mamar? (Total) ________ meses _______ dias
64. E por que não está mais sendo amamentada? ______________________________
_______________________________________________________________________
65. Na hora de dormir, em qual horário a criança mama ou mamava?
Antes de dormir (1) Na hora de dormir (2)
Dorme mamando(3)
66. Durante o sono a criança mama ou mamava?
Sim (1)
Não (2)
67. Até quando recebeu somente leite materno? (Exclusivo) ______ meses _____ dias
68. A mãe está ou esteve em licença maternidade?
Sim (1)_____meses
Não(2)
Não trabalha(3)
69. Onde iniciou os novos alimentos? Em casa (1)
Na creche (2) Outro(3) ______
70. Motivo da introdução de outros alimentos ___________________________________
_______________________________________________________________________
71. Quem orientou? Pediatra (1)
Nutricionista(2)
Profissional da UBS(3)
Parente (4) quem? ______________
Vizinha (5)
Ninguém (6)
Profissional da creche (7) quem? ______________
Outros (8) ___________
72. Com que idade recebeu leite artificial? __________ meses
73. Qual o tipo de leite mais freqüentemente utilizado junto ou após leite materno?
leite integral (1)
leite integral diluído(2) (diluição _________________)
leite em pó(3)
(diluição _________________________)
fórmulas infantis(4)________________ (diluição ____________________)
leite de soja(5)
leite de cabra(6)
74. Adicionava açúcar?
Sim (1)
Não (2)
75. Como foi oferecido este outro leite?
Mamadeira (1)
Copo(2)
76. Trocou de leite?
Sim (1)
Não (2)
77. Com qual idade? ________ meses
78. Qual? Integral (1) Integral diluído (2)
Pó diluição (3)
Fórmula (4)
Outro (5)
79. Por quê? ____________________________________________________________
80. Engrossantes: iniciou com_______ meses
81. Tipo de engrossante: __________
82. Água iniciou com ______ meses
83. Adicionava açúcar?
Sim (1)
Não (2)
84. Chá iniciou com _______ meses
85. Adicionava açúcar?
Sim (1)
Não (2)
86. Como foi oferecido?
Mamadeira (1)
Copo (2)
87. Suco de fruta iniciou com _________ meses
88. Adicionava açúcar?
Sim (1)
Não (2)
89. Como foi oferecido o 1º suco? Mamadeira (1)
Copo (2)
90. Papa de frutas iniciou com _________ meses
91. Como foi oferecida a 1ª papa? Colher (1)
Garfo (2) Mamadeira c/ furo grande (3)
92. Modo de preparo Amassado (1) Raspado (2)
Peneirado(3) Liquidificado(4)
93. Adicionava açúcar?
Sim (1)
Não (2)
94. Quando a criança teve o primeiro contato com açúcar?_________meses
95. Em qual alimento? Água (1)
Chá (2)
Leite (3)
Suco (4)
Papa de fruta (5)
Remédio (6)
Chupeta adoçada com mel (7) Não sabe (8)
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96. Papa salgada iniciou com ______ meses
97. Almoço iniciou com ________ meses
98. Jantar iniciou com _______ meses
99. Como foi oferecida a 1ª papa? Colher (1) Garfo (2) Mamadeira c/ furo grande (3)
100. Modo de preparo: Amassado (1) Peneirado(2) Liquidificado(3) Em pedaços(4)
101. Com quanto tempo foi introduzido o tubérculo (batata, mandioca...) nesta papa? __ meses
102. Quais foram os primeiros tubérculos introduzidos? batata( )mandioquinha( )mandioca( )
103. Com quanto tempo foi introduzido o legume nesta papa? __________ meses
104. Quais foram os primeiros legumes introduzidos? cenoura( ) beterraba ( ) chuchu ( ) tomate( )
105. Com quanto tempo foi introduzida a verdura de folha? ________ meses
106. Quais foram as primeiras verduras introduzidas? escarola ( ) espinafre ( ) couve ( )
107. Com quanto tempo foi introduzido o ovo? __________ meses
108. Maneira que foi oferecido na 1ª vez? só a gema (1) gema + clara (2) só clara (3)
109. Por que a introdução do ovo foi desta forma?_______________________________
110. Com que idade foi introduzida clara e gema juntas? __________ meses
111. Com quanto tempo foi introduzida a carne vermelha na papa? ___________ meses
112. Como a carne vermelha foi introduzida?
Só caldo (1)
Desfiada/moída (2)
Liquidificada (3)
Pedaços pequenos (4)
113. Com quanto tempo foi introduzida a carne de frango na papa? ___________ meses
114. Como a carne de frango foi introduzida?
Só caldo (1)
Desfiada/moída (2)
Liquidificada (3)
Pedaços pequenos (4)
115. Com quanto tempo foi introduzido o fígado? ___________ meses
116. Com quanto tempo foi introduzido o peixe? ___________ meses
117. Com quanto tempo foi introduzido o cereal (arroz, fubá...) na papa? _______ meses
118. Quais foram os primeiros cereais introduzidos? ( ) arroz
( ) macarrão ( ) fubá
119. Com quanto tempo foi introduzido a leguminosa (feijão) na papa? _________ meses
120. Maneira que foi oferecido na 1ª vez? só caldo (1) só grão (2)
grão+caldo (3)
121. Com que idade fo introduzido grão e caldo juntos? __________ meses
122. Utilizou algum tipo de óleo/gordura no preparo da 1ª papa?
Óleo (1) margarina (2)
manteiga (3)
outro (4) ___________ não utilizou (5)
123. Utilizou depois?
Sim (1)
Não (2)
124. Tipo de óleo/gordura:
Óleo (1) margarina (2)
manteiga (3)
outro (4) ___________ não utilizou (5)
125. Utilizou sal na 1ª papa?
Sim (1)
Não (2)
126. Utilizou depois?
Sim (1)
Não (2)
127. Utilizou condimentos na 1ª papa?
Sim (1)
Não (2)
128. Qual/Quais? cebola (1)
alho (2)
cheiro verde (3)
outro(4)____________
129. Usou depois?
Sim (1)
Não (2)
130. Alimentação junto com a família iniciou com _______ meses
131. Como é ou como foi o preparo da papa salgada?
2x/dia (1) às ______h e às ______h
1x/dia (2) às ______ h outro (3)_________
132. Conservação da papa:
Geladeira (1) congelador/freezer (2) temperatura ambiente (3) não conservava (4)
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133. Com que idade foram introduzidos estes alimentos?
NI = não introduziu
Bolo
NI (30)
idade:________
Pão
NI (30)
idade:________
Biscoito doce sem recheio NI (30)
idade:________
Bolacha recheada
NI (30)
idade:________
Salgadinho industrializado NI (30)
idade:________
Suco artificial
NI (30)
idade:________
Iogurte
NI (30)
idade:________
Petit suisse (Danoninho ®) NI (30)
idade:________
Leite fermentado (Yakult ®) NI (30)
idade:________
Queijo
NI (30)
idade:________
Achocolatado (pó/líquido)
NI (30)
idade:________
Mel
NI (30)
idade:________
Gelatina
NI (30)
idade:________
Chocolate (barra)
NI (30)
idade:________
Sorvete
NI (30)
idade:________
Refrigerante
NI (30)
idade:________
Bala/chiclete/pirulito
NI (30)
idade:________

freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________
freqüência:________

7. ATIVIDADES DA CRIANÇA NA CRECHE
134. Você é informada pela creche como seu filho está se alimentando? Sim (1) Não (2)
135. Quando foi introduzido um novo alimento na alimentação do seu filho na creche,
você foi informada? Sim (1)
Não (2)
136. Como foi esta informação? ____________________________________________
137. Você também informou à creche sobre a introdução de um novo alimento na
alimentação em casa?
Sim (1) Não(2)
138. Você recebe a informação do cardápio semanal sobre a alimentação do seu filho?
Sim (1) Não(2)

8. HÁBITOS COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS À SAÚDE BUCAL
139. Você já ofereceu mamadeira para seu filho?
Sim (1)
Não(2)
(Se não pular para questão 148).
140. Iniciou com: ________ dias
141. Qual alimento?_____________________
142. Abandonou com: ________ meses
Não abandonou (30)
143. Na hora de dormir, em qual horário a criança usa ou usava a mamadeira?
Antes de dormir (1) Na hora de dormir (2)
dorme com a mamadeira na boca (3)
144. Durante o sono a criança usa ou usava mamadeira?
Sim (1)
Não (2)
145. Qual o conteúdo mais freqüente da mamadeira noturna?
água (1) chá (2) leite (3) suco (4) leite com açúcar (5) leite com achocolatado (6)
leite com achocolatado e açúcar (7) leite com engrossante (8)
leite com engrossante
e açúcar (9) suco com açúcar (10)
chá com açúcar (11)
outro (12)________
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146. Qual é o material do bico da mamadeira que a criança usa ou usou?
Silicone (transparente) (1) Borracha (amarelo) (2) Marca: _____________.
147. Qual é o formato do bico da mamadeira que a criança usa ou usou?
(1)

(2)

148. Seu filho (a) chupa dedo?
Sim (1)
Não (2)
149. Já chupou dedo?
Sim (1)
Não (2) Quando parou? ______meses
150. Seu filho (a) usa chupeta?
Sim (1) Quando iniciou?_________ Não (2) (Pule para questão 159).
151. Quem ofereceu a chupeta pela primeira vez para a criança?
Mãe (1) Pai (2) pai e mãe (3) avós (4) creche (5) outro(6) Quem? ___________.
152. Por que iniciou o uso da chupeta? __________________________________
153. Atualmente onde a criança usa chupeta?
Na creche (1) só em casa (2) creche e casa (3) todos os lugares(4) outro lugar(5): ___
154. Em que momentos do dia a criança usa a chupeta?
Só para dormir (1) antes de dormir (2) o tempo todo (3) somente quando chora (4)
155. Qual o tipo do bico e do escudo da chupeta?
(1)
a

(2)a

(3)a

(2)b

(3)b

(1)
b
156. Qual é o material do bico da chupeta que a criança usa?
Silicone (transparente) (1)
Borracha (amarelo) (2) Marca: _____________.
157. A chupeta fica amarrada ou presa à roupa da criança?
Sim (1)
Não (2)
158. Quando a chupeta cai no chão, como você higieniza?
Lava em água corrente (1) limpa na roupa (2) limpa com a própria saliva (3) ferve (4)
lava com aguá e sabão (5) Outro (6)_________________________
159. Costumam beijar a criança na boca?
Sim (1)
Não (2) Quem? Mãe (1) pai (2) ambos (3) irmãos (4) tios (5) outros (6)
160. Tem o hábito de assoprar a comida para esfriá-la?
Sim (1)
Não (2)
161. Experimenta a comida na mesma colher dada a criança? Sim (1)
Não (2)
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9. CUIDADOS DE HIGIENE BUCAL DOS FAMILIARES COM AS CRIANÇAS
162. Em sua casa as pessoas possuem o habito de dividir a mesma escova de dente?
Sim (1)
Não (2)
163. Se sim, quantos utilizam a mesma escova?______________
164. Você limpa a boca do seu filho por dentro?
Sim (1)
Às vezes (2)
Não (3) (Se não FIM do questionário).
165. Se sim, como é feita essa higiene?
Com gaze ou fralda (1) Com escova dental (2) Dedo (3) Outro método(4)__________
166. Quem faz essa higiene em casa?
Mãe ou responsável (1)
Ele mesmo (2)
Outro (3)___________
167. Quantas vezes ao dia você faz essa higiene? 1 vez (1) 2 vezes (2) 3 a 4 vezes (3)
168. Você escova os dentes do seu filho?
Sim (1)
Não(2) (Se não FIM do questionário).
169. Com que idade começou a escovar os dentes do seu filho? _____________meses
170. Você usa creme dental para escovar os dentes do seu filho em casa?
Nunca (1)
Às vezes (2)
Toda vez (3)
171. Qual o tipo do creme dental?
Adulto (1)
Infantil (2)
Bebê (Barney) (3) Sem flúor (4) Marca: _______________
172. Qual a quantidade de creme dental mais semelhante à que você utiliza?

173. Utiliza fio dental no seu filho (a)?

Sim (1)

Não (2)
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Anexo V - MANUAL DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO
A coleta do questionário deverá ser realizada preferencialmente com a mãe da criança. O
ambiente deverá ser tranqüilo e se possível com poucos entrevistadores na sala para que a mãe
se sinta confortável para responder as questões.
Você deve identificar-se dizendo seu nome, como membro da equipe do projeto (não
deverá identificar-se como tipo de profissional, evitando assim as “consultas” e
“encaminhamentos” fora do combinado) poderá também esclarecer possíveis dúvidas que
surgirem a respeito do projeto.
Antes de iniciar o preenchimento do questionário, confirme se a mãe já assinou o termo de
consentimento.
1. Iniciar o preenchimento identificando o entrevistador e a data da entrevista com o responsável.
2. A partir do momento que se identifica o nome da criança, você já sabe como se chama o
filho(a) da pessoa que você está entrevistando, por isso nunca irá se referir como: “a criança”
ou ”seu filho”, sempre mencionando o nome da criança.
Anotações consideradas importantes pelo entrevistador, poderão ser anotadas no verso
do questionário, devendo ser identificadas com *. Anotações pequenas poderão ser feitas na
página principal.
Instruções:
As questões serão identificadas em Caixa Alta, Itálico e negrito.
1. IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE
NOME DA CRECHE: Preencher com o nome completo da instituição.
NOME DO RESPONSÁVEL: Preencher com o nome completo do responsável pela criança.
PARENTESCO: “A senhora (senhor) é o quê da criança?”
Assinalar o parentesco do entrevistado em relação à criança
Mãe (1) Pai (2) Avó/Avô (3) Irmão (4) Outros (5)
MÓDULO: Assinalar o módulo que a criança pertence na instituição
Berçário 1 (1) Berçário 2 (2) Berçário 3 (3) Mini Grupo (4)
NOME DA CRIANÇA: Preencher com o nome completo da criança
DATA DE NASCIMENTO: Preencher a data em que a criança nasceu
SEXO: Assinalar o sexo da criança
NATURALIDADE: “A criança nasceu em que cidade?”.
Grande São Paulo (1): deve-se identificar como região metropolitana da Cidade de São Paulo:
Diadema, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, Embu
das Artes, Suzano, Mogi das Cruzes, Mauá, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Santana de
Parnaíba, Carapicuíba, Itaquaquecetuba, Jandira, Barueri.
Estado de São Paulo (2): refere-se a cidades que não estejam inseridas na região metropolitana
de São Paulo, como as cidades litorâneas e do interior do Estado.
Outro (3): cidades dos demais Estados do Brasil.
Se a criança nasceu em outro país, anote ao lado.
ENDEREÇO: “Onde a senhora (senhor) mora?”.
Preencher o endereço completo da residência da criança, incluindo CEP e telefone.
A SENHORA MORA COM: “A senhora mora com o pai da criança?” No caso de outra pessoa: “A
mãe da criança mora com o pai da criança?”.
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no caso do pai: “O senhor mora com a mãe da criança?”
Preencher se a mãe da criança mora com o pai da criança ou outro companheiro ou sozinha.
Pai da criança (1) Companheiro (2) Sem companheiro (3)
ESCOLARIDADE DA MÃE DA CRIANÇA: “Até qual série a mãe da criança estudou?”
Escolaridade refere-se a anos completos de estudo. Completar com número de 0 a 4 referente ao
grau, e 0 a 8 referente a série completa.
NÚMERO DE IRMÃOS VIVOS: “Quantos irmãos vivos a criança possui?”
Assinalar o número de irmãos que a criança possui. Somente considerar os mesmos irmãos por
parte de mãe.
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) >4 (5) nenhum (6)
QUANTOS IRMÃOS MORAM COM A CRIANÇA:
Assinalar o número de irmãos que moram com a criança.
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) >4 (5) nenhum (6)
ORDEM DE NASCIMENTO: “Esta criança é o caçula ou o filho mais velho?”
Assinalar qual é a ordem de nascimento:
Primogênito (1) Intermediário (2) Caçula (3)
QUAL A DATA DE NASCIMENTO DO IRMÃO QUE NASCEU ANTES DESTA CRIANÇA:
“Assinale em qual dia nasceu o irmão anterior a esta criança?”
TEMPO DE MATRÍCULA NA CRECHE: “Há quanto tempo seu filho está matriculado nesta
creche?”.
Preencher o tempo (em meses) em que a criança está matriculada na instituição (desde a data da
matrícula até a data da entrevista).
NÚMERO DE FALTAS DA CRIANÇA: Esta informação será obtida pela folha de freqüência da
professora/educadora de cada módulo.
Preencher o número de dias em que a criança faltou nos meses de abril, maio e junho deste ano.
2. ANTROPOMETRIA
Neste módulo, anotar as medidas antropométricas e laboratorial da criança e idade e as medidas
antropométricas da mãe.
3. NÍVEL SOCIOECONÔMICO / SANEAMENTO / DEMOGRÁFICO
LOCAL ONDE A FAMÍLIA MORA: “O local onde vocês moram é próprio?”
Casa financiada e pensão são consideradas alugadas. Assinalar uma das opções.
Própria (1) Alugada (2) Cedida (3) Invadida (4)
LOCAL ONDE A FAMÍLIA MORA É CONTRUÍDO DE: “A casa de vocês é construído de que
material?”
Considerar alvenaria: tijolo / bloco de cimento. Caso tenha mais de um tipo de material, considerar
o mais predominante. Assinalar uma das opções.
Alvenaria (1) Madeira (2) Outros (3)
A CASA OU APARTAMENTO TEM BANHEIRO: “O banheiro fica dentro de casa? É de uso
somente de vocês ou de uso coletivo?”.
Dentro e exclusivo da família (1) Fora e exclusivo da família (2) Dentro e coletivo (3)
Fora e coletivo (4) Outros (5)
A CASA ESTÁ LIGADA À REDE PÚBLICA DE ESGOTO: “O esgoto da casa é ligado à rede
pública?” Sim (1)
Não (2)
LOCAL ONDE MORA ESTÁ LIGADO À REDE PÚBLICA DE ÁGUA: “A água que vocês recebem
em casa é tratada?” Sim (1)
Não (2)
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A HABITAÇÃO TEM GELADEIRA FUNCIONANDO: “A casa ou apartamento de vocês tem
geladeira funcionado?” Sim (1)
Não (2)
COLETA DE LIXO ACONTECE QUANTAS VEZES: “Quantas vezes por semana o lixeiro passa
na sua casa?”.
Preencher o número de vezes em que há coleta de lixo por semana.
DORMITÓRIO DA CRIANÇA: “A criança dorme no cômodo da casa sozinha?”
Perguntar se a criança dorme com outras pessoas (especificar quem) no mesmo cômodo (quarto
ou sala). Se sim, pular a questão 33.
Individual (1) Divide com os pais (2) Divide com os irmãos (3) Divide com outros adultos (4)
CAMA / BERÇO DA CRIANÇA É INDIVIDUAL: “A criança dorme na cama ou berço sozinha?”
Sim (1) Não (2)
NA RESIDÊNCIA, UTILIZA FRALDAS: “A criança usa fralda em casa? Qual o tipo?”
Descartável (1) Lavável – tecido (2) Não usa (3)
QUANTO TEMPO MÃE / RESPONSÁVEL MORA NO MESMO ENDEREÇO: “Faz quanto tempo
que vocês moram na mesma casa?”
Preencher o tempo em que a família mora no atual endereço, em anos.
QUAL A PROFISSÃO / OCUPAÇÃO DA MÃE DA CRIANÇA: “A senhora trabalha? O que a
senhora faz?”
CONDIÇÃO EMPREGATÍCIA ATUAL DA MÃE: “A senhora é registrada (tem carteira assinada)?”
Desempregada (1) Autônoma (2) Registrada (3) Empregada sem registro (4)
QUAL PROFISSÃO / OCUPAÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA: “Quem é a pessoa que recebe a
maior renda? O que esta pessoa faz?”
Caso for a mãe, deve-se apenas marcar na linha: a mãe e pular a questão 39.
CONDIÇÃO EMPREGATÍCIA ATUAL DO CHEFE DA FAMÍLIA: “Esta pessoa é registrada (tem
carteira assinada)?”
Desempregada (1) Autônoma (2) Registrada (3) Empregada sem registro (4)
QUAL TOTAL DA RENDA MENSAL DA FAMÍLIA: “Quanto é o valor total da renda mensal da
família (residentes na casa).
A renda a ser considerada inclui não somente salários, como também aposentadoria,
pensão, seguro desemprego, bolsa escola, imóveis alugados.
QUANTAS PESSOAS VIVEM COM ESTA RENDA: “Quantas pessoas vivem desta renda?”
QUANTO TEMPO A SENHORA LEVA PARA LEVAR A CRIANÇA DA CASA PARA A CRECHE:
“Quanto tempo de caminhada leva para ir de casa para a creche? E de condução?”
4. CONDIÇÕES DE GESTAÇÃO E NASCIMENTO
Ao preencher este módulo, solicitar a mãe ou responsável o cartão da criança.
A SENHORA FEZ PRÉ-NATAL: “A senhora fez pré-natal durante a gravidez da criança?”.
Sim (1)
Não (2)
NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL: “Quantas vezes a senhora passou por consulta médica
durante a gravidez?”
QUANDO COMEÇOU?”
1º trimestre (1) 2º trimestre (2) 3º trimestre (3) Não fez (4)
TOMOU ALGUM SUPLEMENTO NESTA GESTAÇÃO: ”A senhora tomou suplemento durante a
gestação?
Sim (1)
Não (2)
QUAL?” Caso a mãe tenha tomado suplementos durante a gestação da criança em questão,
especificar qual foi.
TABAGISMO NA GESTAÇÃO: “A senhora fumou na gestação?”
Sim (1)
Não (2)
“Quantos cigarros por dia?” Caso a mãe tenha fumado no final da gestação, esclarecer a
quantidade de cigarros (em média).
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SEU PARTO FOI NORMAL OU CESARIANA: “O parto foi cesária?”.
Normal (1)
Cesárea (2)
NÚMERO DE GESTAÇÕES: “Quantas vezes a senhora já ficou grávida?”.
Incluir o nº de partos e abortos.
ATENÇÃO: Gemelar = 1 gestação e 2 partos
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) >5 (5)
NÚMERO DE PARTOS: “Quantos partos a senhora já teve?”.
Incluir filhos vivos e mortos.
ATENÇÃO: Gemelar = 1 gestação e 2 partos
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) >5 (5)
TEMPO DE GESTAÇÃO: “ A criança nasceu de tempo? Quantas semanas?” Verificar no cartão
da criança no capurro (relatório de alta)
PESO DE NASCIMENTO: “Com quantos quilos a criança nasceu?”.
COMPRIMENTO: “Com que tamanho a criança nasceu?”.
* é aconselhável que obtenha estes 3 últimos dados pelo cartão da criança
DADOS INFORMADOS POR: Estas três últimas questões foram colhidas por:
Mãe / responsável (1) Cartão / maternidade (2)
Registro da creche (3)
PERMANECEU EM ALOJAMENTO CONJUNTO: “No hospital, a criança ficou no quarto com a
senhora?”.
Sim (1)
Não (2)
QUANTOS DIAS A CRIANÇA PERMANECEU NO HOSPITAL: “Quantos dias a criança ficou no
hospital quando nasceu?”.
5. ANTECEDENTES MÓRBIDOS PESSOAIS
SINAIS E SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS: “A criança ficou doente nos últimos 30 dias?”.
O QUE TEVE?
SIM, caso a criança tenha apresentado algum sinal ou sintoma nos últimos 30 dias (febre, coriza,
tosse, dor de ouvido, dor de garganta, chiado, diarréia ou vômitos, lesão de pele ou outros sinais
ou sintomas referidos pela mãe/responsável).
A CRIANÇA JÁ FOI INTERNADA: ”A criança já ficou internada alguma vez?”.
Sim (1)
Não (2)
POR QUANTAS VEZES: “Quantas vezes ela já ficou internada?”
ESPECIFICAR O MOTIVO DA ÚLTIMA INTERNAÇÃO: “Qual foi o motivo da última internação?”.
FAZ TRATAMENTO PARA ALGUMA DOENÇA: ”A criança atualmente faz tratamento médico?
Qual doença?”.
Caso a resposta seja afirmativa, esclarecer qual doença (anotar no verso, se necessário).
Sim (1)
Não (2)
ESTÁ TOMANDO ALGUM REMÉDIO, VITAMINA OU MEDICAMENTO PARA ANEMIA: ”A
criança atualmente está tomando algum remédio, vitamina ou medicamento para anemia?”.
Sim (1)
Não (2)
Caso a resposta seja afirmativa, esclarecer qual remédio / vitamina.
VACINAÇÃO ESTÁ EM DIA: “A vacinação da criança está em dia?”.
Sim (1)
Não (2)
6. ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
CRIANÇA FOI COLOCADA NO PEITO NA SALA DE PARTO: “A criança amamentou ou foi
colocada no peito na sala de parto?”.
Sim (1)
Não (2)
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CRIANÇA FOI AMAMENTADA: “A criança foi amamentada no peito?”.
SIM (1)
NÃO (2)
Se NÃO, “POR QUE não foi amamentada?” Anotar o motivo (para pré-teste deixar em aberto para
avaliação), e pular para a questão 68.
CRIANÇA ESTÁ SENDO AMAMENTADA ATUALMENTE: “A criança está sendo amamentada
atualmente no peito?”.
Se SIM, perguntar a freqüência (quantas vezes ao dia).
SE NÃO, COM QUE IDADE PAROU DE MAMAR? Refere-se ao tempo de aleitamento total em dias ou meses (Preencher de acordo com a precisão do informante).
E POR QUE NÃO ESTÁ MAIS SENDO AMAMENTADA? Refere-se ao motivo pelo qual não está
mais mamando no peito.
(Pode ser que para a coleta de dados esta resposta esteja em alternativas fechadas, dependendo
do que foi colhido no pré-teste).
A partir daqui, deve-se perguntar as questões 65 a 68 no tempo de verbo de acordo com o
dado anterior: criança está sendo amamentada atualmente?
Se SIM, perguntar no tempo PRESENTE.
Se NÃO, perguntar no tempo PASSADO.
ANTES DE DORMIR, EM QUAL HORÁRIO A CRIANÇA MAMA OU MAMAVA? Refere-se ao
peito e NÃO à mamadeira.
Mais de uma hora antes (1) Se a criança mama ou mamava no peito da mãe mais de uma hora
antes de dormir
Menos de uma hora antes (2) Se a criança mama ou mamava no peito da mãe menos de uma
hora antes de dormir
Na hora de dormir (3) Se a criança mama ou mamava no peito da mãe exatamente na hora de
dormir. Dorme com a boca no peito da mãe
A CRIANÇA DORME OU DORMIA JUNTO COM VOCÊ E MAMA OU MAMAVA QUANDO
QUERIA? Refere-se ao peito e NÃO à mamadeira.
Sim (1) Quando a criança tem acesso ao peito da mãe para mamar a hora que quiser, mesmo
dormindo.
Não (2)
ATÉ QUANDO A CRIANÇA RECEBEU SOMENTE LEITE MATERNO? Refere-se ao tempo de
aleitamento exclusivo, ou seja, por quanto tempo a criança mamou só no peito, sem água e sem
chá? Em meses e/ou dia (Preencher de acordo com a precisão do informante).
A MÃE ESTÁ OU ESTEVE EM LICENÇA MATERNIDADE? “Você está ou esteve com tempo de
licença maternidade?”.
Se SIM (1), qual o tempo de licença em meses.
Não (2)
Não trabalha (3)
ONDE INICIOU A INTRODUÇÃO DE NOVOS ALIMENTOS: “Em qual lugar começou a oferecer
novos alimentos?”.
Casa (1)
Creche (2)
Outro (3) – especificar qual lugar (pode ser casa dos avós, tios...)
MOTIVO DA INTRODUÇÃO DOS OUTROS ALIMENTOS: “Por que a senhora começou a
oferecer outros alimentos diferentes do leite materno?” (Considerar também o aleitamento
artificia).
QUEM ORIENTOU: “Quem orientou a introdução destes novos alimentos?”.
Pediatra (1)
Nutricionista (2)
Profissional da Unidade Básica de Saúde (3)
Parente (4) – neste caso, especificar qual parente
Vizinha (5)
Profissional da creche (6) – neste caso, especificar qual profissional
Outros (7)
COM QUE IDADE A CRIANÇA RECEBEU OUTRO LEITE: refere-se a idade da criança, em
meses, quando recebeu qualquer outro tipo de leite (fórmula infantil, leite de vaca, soja etc) exceto
materno.
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QUAL O TIPO DE LEITE PRIMEIRAMENTE UTILIZADO JUNTO OU APÓS O LEITE
MATERNO: “Qual o tipo leite que a criança recebeu primeiramente junto ou após o leite materno?
Isto é, avaliar de acordo com o tipo (materno ou artificial) e o tempo de aleitamento materno”.
Leite integral (1)
Leite integral diluído (2) – neste caso, especificar a diluição
Leite em pó (3) - neste caso, especificar a diluição
Fórmulas infantis (4) - neste caso, especificar qual fórmula e a diluição
Leite de soja (5)
Leite de cabra (6)
ADICIONAVA AÇÚCAR: “A senhora adicionava açúcar neste outro tipo de leite que foi oferecido
ao seu filho (a)?”
Sim (1)
Não (2)
COMO FOI OFERECIDO O PRIMEIRO LEITE: “Em qual utensílio foi oferecido este outro leite?”.
Mamadeira (1)
Copo (2)
TROCOU DE LEITE: “A senhora trocou o tipo de leite utilizado primeiramente?”.
Sim (1)
Não (2)
COM QUAL IDADE: Refere-se à idade da criança, em meses, quando ofereceu o segundo tipo de
leite.
QUAL: Refere-se ao tipo de leite oferecido.
Integral (1)
Leite integral diluído (2)
Leite em pó (3)
Fórmulas infantis (4)
Outro (5)
POR QUE: refere-se ao motivo da troca do tipo de leite.
COM QUE IDADE INICIOU USO DE ENGROSSANTES: Refere-se à idade da criança, em meses,
quando ofereceu o engrossante.
QUE TIPO DE ENGROSSANTE: Especificar o tipo do engrossante utilizado.
ÁGUA INICIOU COM QUANTOS MESES: Idade, em meses, em que ofereceu água pela primeira
vez à criança.
CHÁ INICIOU COM QUANTOS MESES: Idade, em meses, em que ofereceu chá pela primeira
vez à criança.
ADICIONAVA AÇÚCAR: “A senhora adicionava açúcar no chá e/ou na água?”.
Sim (1)
Não (2)
COMO FOI OFERECIDO: “Em qual utensílio foi oferecido o chá e/ou água?”.
Mamadeira (1)
Copo (2)
SUCO DE FRUTAS INICIOU COM QUANTOS MESES: Idade, em meses, em que ofereceu suco
de frutas pela primeira vez à criança.
ADICIONAVA AÇÚCAR: “A senhora adicionava açúcar no suco de fruta?”.
Sim (1)
Não (2)
COMO FOI OFERECIDO: “Em qual utensílio foi oferecido o suco de frutas?”.
Mamadeira (1)
Copo (2)
PAPA DE FRUTAS INICIOU COM QUANTOS MESES: Idade, em meses, em que ofereceu papa
de frutas pela primeira vez à criança.
COMO FOI OFERECIDO: “Com qual utensílio foi oferecido a papa de frutas?”.
Colher (1)
Garfo (2)
Mamadeira com furo grande (3)
MODO DE PREPARO: “Como foi preparada a primeira papa de frutas?” (evitar dar exemplos) –
caso tenha mais de uma alternativa, assinalar a mais agravante (ordem decrescente das
alternativas abaixo)
Amassado (1) Raspado (2)
Peneirado (3) Liquidificado (4)
ADICIONAVA AÇÚCAR: “A senhora adicionava açúcar na papa de fruta?”.
Sim (1)
Não (2)
QUANDO A CRIANÇA TEVE O PRIMEIRO CONTATO COM AÇÚCAR: refere-se à idade, em
meses, que a criança tinha quando teve contato com o açúcar pela primeira vez.

Anexos 76

EM QUAL ALIMENTO: refere-se em qual dos alimentos citados foi colocado o açúcar
primeiramente. Considerar também chupeta com mel.
Água (1)
Chá (2)
Leite (3)
Suco (4)
Papa de frutas (5)
PAPA SALGADA INICIOU COM QUANTOS MESES: Idade, em meses, em que ofereceu papa
salagada pela primeira vez à criança.
ALMOÇO INICIOU COM _______ MESES: “Com qual idade você ofereceu pela primeira vez à
criança a refeição do almoço?”.
Idade, em meses, em que ofereceu pela primeira vez à criança o almoço.
JANTAR INICIOU COM _______ MESES: “Com qual idade você ofereceu pela primeira vez à
criança a refeição do jantar?”.
Idade, em meses, em que ofereceu pela primeira vez à criança o jantar.
COMO FOI OFERECIDO: “Com qual utensílio foi oferecido a papa salgada?”.
Colher (1)
Garfo (2)
Mamadeira com furo grande (3)
MODO DE PREPARO: “Como foi preparada a primeira papa salgada?” (evitar dar exemplos) –
caso tenha mais de uma alternativa, assinalar a mais agravante (ordem decrescente das
alternativas abaixo)
Amassado (1) Em pedaços (2)
Peneirado (3)
Liquidificado (4)
TUBÉRCULOS INICIOU COM QUANTOS MESES: Idade, em meses, em que ofereceu tubérculos
na papa salgada pela primeira vez à criança (exemplificar tipos de tubérculos – batata,
mandioquinha)
QUAIS FORAM OS PRIMEIROS TUBÉRCULOS INTRODUZIDOS? “Quais foram os primeiros
tubérculos que a senhora ofereceu?”
Enumerar a ordem em que foram introduzidos os tubérculos citados abaixo (por exemplo, caso a
mandioquinha tenha sido introduzido antes da batata, enumerar com 1 na opção mandioquinha e
2 na batata). Caso cite outros tubérculos, anotar no verso (na ordem).
Batata ( )
Mandioquinha ( )
Mandioca ( )
COM QUANTOS MESÊS FOI INTRODUZIDO O LEGUME NESTA PAPA: Idade, em meses, em
que ofereceu pela primeira vez à criança legume (exemplificar tipos de legumes – cenoura,
beterraba, chuchu, tomate).
QUAIS FORAM OS PRIMEIROS LEGUMES INTRODUZIDOS? “Quais foram os primeiros
legumes que a senhora ofereceu?”
Enumerar a ordem em que foram introduzidos os legumes citados abaixo (por exemplo, caso a
cenoura tenha sido introduzida antes da beterraba, enumerar com 1 na opção cenoura e 2 na
beterraba). Caso cite outros legumes, anotar no verso (na ordem).
Cenoura ( )
Beterraba ( ) Chuchu ( )
Tomate ( )
COM QUANTOS MESÊS FOI INTRODUZIDO A VERDURA: Idade, em meses, em que ofereceu
pela primeira vez à criança verdura (exemplificar tipos de verdura – chicória, espinafre, couve).
QUAIS FORAM AS PRIMEIRAS VERDURAS INTRODUZIDAS? “Quais foram as primeiras
verduras que a senhora ofereceu?”.
Enumerar a ordem em que foram introduzidas as verduras citadas abaixo (por exemplo, caso a
chicória tenha sido introduzida antes do espinafre, enumerar com 1 na opção chicória e 2 no
espinafre). Caso cite outras verduras, anotar no verso (na ordem).
Chicória ( )
Espinafre ( )
Couve ( )
COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO O OVO: Idade, em meses, em que ofereceu pela
primeira vez à criança ovo.
MANEIRA QUE FOI OFERECIDO NA PRIMEIRA VEZ: “O que você ofereceu do ovo pela
primeira vez à criança?”.
Só a gema (1) Gema + clara (2)
Só clara (3)
PORQUE A INTRODUÇÃO DO OVO FOI DESTA FORMA: Refere-se ao motivo da introdução do
ovo ter sido desta forma.
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COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO A CLARA E GEMA JUNTAS: “Quantos meses a
criança tinha quando você ofereceu o ovo inteiro, clara e gema juntas, pela primeira vez?”.
COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO A CARNE VERMELHA NA PAPA: “Quantos
meses a criança tinha quando você ofereceu a carne vermelha na papa pela primeira vez?”
COMO A CARNE VERMELHA FOI INTRODUZIDA?”De que forma a carne vermelha foi
oferecida?”.
Só caldo (1)
Desfiada/ moída (2)
Liquidificada (3)
Pedaços inteiros (4)
COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO A CARNE DE FRANGO NA PAPA: “Quantos
meses a criança tinha quando você ofereceu o frango na papa pela primeira vez?”.
COMO A CARNE DE FRANGO FOI INTRODUZIDA?:”De que forma a carne de frango foi
oferecida?”.
Só caldo (1)
Desfiado/ moído (2)
Liquidificado (3)
Pedaços inteiros (4)
COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO O FÍGADO NA PAPA: “Quantos meses a criança
tinha quando você ofereceu o fígado na papa pela primeira vez?”.
COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO O PEIXE NA PAPA: “Quantos meses a criança
tinha quando você ofereceu o peixe na papa pela primeira vez?”.
COM QUANTOS MESÊS FOI INTRODUZIDO O CEREAL: Idade, em meses, em que ofereceu
pela primeira vez à criança cereal (exemplificar tipos de cereal – arroz, macarrão, fubá).
QUAIS FORAM OS PRIMEIROS CEREAIS INTRODUZIDOS? “Quais foram os primeiros cereais
que a senhora introduziu?”.
Enumerar a ordem em que foram introduzidos os cereais citados abaixo (por exemplo, caso o
arroz tenha sido introduzido antes do macarrão, enumerar com 1 na opção arroz e 2 no macarrão).
Caso cite outros cereais, anotar no verso (na ordem).
Arroz ( )
Macarrão ( )
Fubá ( )
COM QUANTOS MESÊS FOI INTRODUZIDO A LEGUMINOSA NA PAPA: Idade, em meses, em
que ofereceu pela primeira vez à criança leguminosa (exemplificar tipos de leguminosa – feijão,
lentilha...).
MANEIRA QUE FOI OFERECIDO NA PRIMEIRA VEZ: “Como foi oferecido o feijão na primeira
vez?”.
Só caldo (1)
Só grão (2)
Grão + caldo (3)
COM QUANTOS MESES FOI INTRODUZIDO GRÃO E CALDO JUNTOS: Idade, em meses, em
que ofereceu pela primeira vez à criança grão e caldo juntos.
UTILIZOU ALGUM TIPO DE ÓLEO/GORDURA NO PREPARO DA PRIMEIRA PAPA: “Colocou
algum tipo de óleo ou gordura na primeira papa da criança?” Caso sim, especificar.
Óleo (1)
Margarina (2) Manteiga (3) Outros (4)
Não utilizou (5)
UTILIZOU DEPOIS: “Você utilizou algum tipo de óleo na papa depois da primeira?”.
Sim (1)
Não (2)
TIPO DE ÓLEO/GORDURA
Óleo (1)
Margarina (2) Manteiga (3) Outros (4)
Não utilizou (5)
UTILIZOU SAL NO PREPARO DA PRIMEIRA PAPA: “Colocou sal na primeira papa da criança?”.
Sim (1)
Não (2)
UTILIZOU DEPOIS: “Você utilizou sal na papa depois da primeira?”.
Sim (1)
Não (2)
UTILIZOU CONDIMENTOS NO PREPARO DA PRIMEIRA PAPA: “Colocou algum condimento
como cebola, alho, cheiro verde… na primeira papa da criança?”.
Sim (1)
Não (2)
QUAL OU QUAIS CONDIMENTOS? “Qual ou quais condimentos?” Assinalar entre as opções:
Cebola (1)
Alho (2)
Cheiro verde (3)
Outro (4) qual? ____________ (completar)
UTILIZOU DEPOIS: “Você utilizou condimentos na papa depois da primeira?”.
Sim (1) qual/quais? ___________________________ (completar)
Não (2)
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ALIMENTAÇÃO JUNTO COM A FAMÍLIA INICIOU COM _______ MESES: “Com qual idade
você ofereceu pela primeira vez à criança a refeição da família (o que vocês adultos comem, sem
precisar preparar uma papa especial)?”.
COMO É OU FOI O PREPARO DA PAPA SALGADA?”Como é ou foi preparada a papa salgada,
isto é, você faz ou fazia com qual frequência?”.
2x/dia (1) às _______ h e às ______ h
1x/dia (2) às _______ h e às ______ h
outro (3) qual _________ (completar)
CONSERVAÇÃO DA PAPA: “Como você conserva ou conservava a papa salgada?”.
Geladeira (1)
Congelador/freezer (2)
Temperatura ambiente (3)
COM QUE IDADE E QUAL FREQUÊNCIA FORAM INTRODUZIDOS OS SEGUINTES
ALIMENTOS? “Neste momento vou perguntar à senhora sobre a introdução de alguns alimentos
para saber se a criança já consumiu, quando foi introduzido pela primeira vez (qual idade) e com
que frequência atualmente a criança consome tal alimento que foi introduzido?”.
Anotar a idade com que foi oferecido o alimento pela primeira vez em meses (marcar a
idade independente da mãe relatar que a criança aceitou apenas com pouca frequência).
E qual a frequência de consumo atual (quando já foi introduzido tal alimento), podendo ser
diária, semanal e mensal, completando o número de vezes (exemplo: 2x/dia, 1x/semana,
3x/mês)?
Quando não introduzido assinalar NI (30).
(O valor 30 dentro dos parênteses é para controle do banco de dados)
9 Bolo
9 Pão
9 Biscoito doce sem recheio
9 Bolacha recheada
9 Salgadinho industrializado
9 Suco artificial (em pó)
9 Iogurte
9 Leite fermentado (tipo Yakult, LC1, Chamito…)
9 Petit suisse (tipo Danoninho, Chambinho, Batavinho…)
9 Queijo (qualquer tipo de queijo: branco, mussarela, prato…)
9 Achocolatado (em pó – Nescau, Toddy… ou líquido – Toddinho, Nescauzinho…)
9 Mel
9 Gelatina
9 Chocolate (em barra ou bombom)
9 Sorvete
9 Refrigerante
9 Bala/chiclete
7. ATIVIDADES DA CRIANÇA NA CRECHE
VOCÊ É INFORMADA PELA CRECHE SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO?”Você é
informada pela instituição sobre como é a alimentação que seu filho recebe na creche?”.
Sim (1)
Não (2)
QUANDO FOI INTRODUZIDO UM NOVO ALIMENTO NA ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO,
VOCÊ FOI INFORMADA?
“Quando um novo alimento foi introduzido na alimentação do seu
filho na creche, a senhora foi informada?”.
Sim (1)
Não (2)
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COMO FOI ESTA INFORMAÇÃO? “Como você recebeu esta informação, foi
anotado/verbalmente?”.
Completar com a informação que a mãe verbalizar.
VOCÊ TAMBÉM INFORMOU À CRECHE SOBRE A INTRODUÇÃO DE UM NOVO ALIMENTO
NA ALIMENTAÇÃO EM CASA? “A senhora também informou à creche sobre a introdução de um
novo alimento na alimentação de seu filho em casa?”.
Sim (1)
Não (2)
VOCÊ RECEBE A INFORMAÇÃO DO CARDÁPIO SEMANAL SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO
SEU FILHO?”A senhora recebe da creche a informação do cardápio semanal sobre a alimentação
do seu filho?”.
Sim (1)
Não (2)
8. HABITOS COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS A SAUDE BUCAL DAS CRIANÇAS
VOCÊ JÁ OFERECEU MAMADEIRA PARA SEU FILHO?“A senhora já deu mamadeira para seu
filho alguma vez?”.
Sim (1)
Não (2)
INICIOU COM: ____________ dias
QUAL ALIMENTO: __________________
ABANDONOU COM: ________________ Não abandonou (30) Caso a resposta seja sim.
(O valor 30 dentro do parêntese é para controle do banco de dados)
Devem-se perguntar as questões 143 a 157 no tempo de verbo de acordo com o dado
anterior: você já ofereceu mamadeira para seu filho?
Se SIM, perguntar no tempo PRESENTE
Se NÃO, perguntar no tempo PASSADO.
ANTES DE DORMIR, EM QUAL HORÁRIO A CRIANÇA USA OU USOU MAMADEIRA?
Mais de uma hora antes (1) Se a criança usa ou usava mamadeira mais de uma hora antes de ir
dormir
Menos de uma hora antes (2) Se a criança usa ou usava mamadeira menos de uma hora antes de
dormir
Na hora de dormir (3) Se a criança usa ou usava mamadeira exatamente na hora de dormir.
Dorme com a boca na mamadeira
A CRIANÇA DORME OU DORMIA JUNTO COM VOCÊ E USA A MAMADEIRA QUANDO QUER
OU QUERIA?
Sim (1) Quando a criança tem acesso a mamadeira a hora que quiser, mesmo dormindo.
Não (2)
QUAL O CONTEÚDO MAIS FREQÜENTE DA MAMADEIRA NOTURNA? Marcar o tipo de
alimento utilizado com maior freqüência na mamadeira noturna
Água (1) chá (2) Leite (3) suco (4) leite com açúcar (5)
leite com achocolatado (6)leite
com achocolatado e açúcar (7) suco com açúcar (8) chá com açúcar (9)
outro (10)_______
Caso não seja nenhum dos alimentos já citados. Especificar qual.
QUAL É O MATERIAL DO BICO DA MAMADEIRA QUE A CRIANÇA USA OU USOU? “Qual é o
tipo de bico da mamadeira do seu filho? É transparente ou amarelo? Qual é a marca?”.
Silicone (transparente) (1)
Borracha (amarelo) (2) Marca: _____________.
Nas questões a seguir que contém figuras, não mostrar o questionário para a mãe. Usar folha
a parte* com as figuras referentes às questões 147, 155, 172. Marcar a resposta na folha do
questionário.
Cada entrevistador deverá ter em mãos a folha a parte com as figuras referentes às
questões 147, 155, 172, e estar devidamente orientado com antecedência.
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QUAL É O FORMATO DO BICO DA MAMADEIRA QUE A CRIANÇA USA OU USOU? Referese ao tipo de bico da mamadeira utilizado pela criança. Tipo 1: bico ortodôntico ou ortopédico. Tipo
2: bico regular
SEU FILHO (A) CHUPA DEDO? Caso a criança tenha o habito de chupar dedo no momento
presente. Refere-se a qualquer dedo e não exclusivamente ao dedo polegar
Sim (1)
Não (2)
JÁ CHUPOU DEDO? Caso a criança tenha tido o habito de chupar o dedo anteriormente. Referese a qualquer dedo e não exclusivamente ao dedo polegar
Sim (1)
Não (2)
Quando parou? ____meses. Caso a criança não possua mais o habito. Marcar a idade que
possuía quando parou. (meses ou dias)
SEU FILHO (A) USA CHUPETA? Caso a criança tenha o habito de chupar chupeta.
Sim (1)
Quando iniciou?_________. Com qual idade (dias ou meses) a criança começou a chupar chupeta
Não (2) Se a criança não usa chupeta. Pule para a questão 159.
QUEM OFERECEU A CHUPETA PELA PRIMEIRA VEZ PARA A CRIANÇA?
Mãe (1) Quando a iniciativa foi exclusiva da mãe.
Pai (2) Quando a iniciativa foi exclusiva do pai
Pai e mãe (3) Quando ambos concordavam em oferecer a chupeta à criança
Avós (4) Quando a oferta foi realizada pelos avós com ou sem autorização dos pais
Educador (5) Quando a oferta foi realizada pelo educador com ou sem autorização dos pais
Outro (6) Quem? ___________. Caso seja outra pessoa (tia, vizinha, madrinha, padrinho, etc...)
Escrever o grau de parentesco.
POR QUE INICIOU O USO DA CHUPETA? “Porque seu filho (a) começou a chupar chupeta?”
Especificar o motivo pelo qual a criança começou a usar a chupeta.
ATUALMENTE ONDE A CRIANÇA USA CHUPETA? “Onde a criança fica com a chupeta na
boca”
Na creche (1) Exclusivamente na creche
em casa (2) Exclusivamente em casa
creche e casa (3) Em ambos
outro(4) Outro local (casa da vizinha, tia, da avó,etc...)
EM QUE MOMENTOS DO DIA A CRIANÇA USA A CHUPETA? “Quando a criança fica com a
chupeta na boca”.
Só para dormir (1) Somente para dormir. Dorme com a chupeta na boca.
antes de dormir (2) Coloca a chupeta na boca para dormir, mas não dorme com ela, larga antes
o dia inteiro (3) Usa a chupeta praticamente o dia inteiro. Faz tudo de chupeta na boca, tira
somente por pequenos períodos (ex: comer, mamar, etc).
outro (4): ______ Refere-se a outros períodos (ex:somente quando chora, depois de mamar,
quando acorda, etc...) Especificar quando.
QUAL O TIPO DO ESCUDO E DE BICO DA CHUPETA? Refere-se ao tipo de bico e do escudo
da chupeta utilizado pela criança
Bicos: Tipo 1: regular curto Tipo 2: ortopédico/ ortodôntico Tipo 3: regular longo
Escudos: Tipo 1: convexo Tipo 2: côncavo Tipo 3: reto
QUAL É O MATERIAL DO BICO DA CHUPETA QUE A CRIANÇA USA? “Qual é o tipo de bico
da chupeta do seu filho? É transparente ou amarelo? Qual é a marca?”.
Silicone (transparente) (1) Borracha (amarelo) (2) Marca: _____________.
A CHUPETA FICA AMARRADA OU PRESA À ROUPA DA CRIANÇA?
Sim (1)
Não (2)
QUANDO A CHUPETA CAI NO CHÃO, COMO VOCÊ HIGIENIZA? “Como você limpa a chupeta
do seu filho quando ela cai no chão?”.
Lava em água corrente (1)

Anexos 81

Limpa na roupa (2) Quando esfrega a chupeta na roupa sem usar água.
Limpa com a própria saliva (3) Quando coloca a chupeta na própria boca para limpar
Outro (4)_________Especificar a maneira utilizada para limpar a chupeta
COSTUMAM BEIJAR A CRIANÇA NA BOCA? Refere-se ao ato beijar a boca da criança
Sim (1)
Não (2)
QUEM? Caso a resposta seja sim, pode assinalar mais de 1 alternativa.
Mãe (1) Somente a mãe
pai (2) Somente o pai
ambos (3) Pai e Mãe
Outros (4) (tia, avó,vizinha, educadora, etc...)
TEM O HÁBITO DE ASSOPRAR A COMIDA PARA ESFRIÁ-LA?
Sim (1) Caso a mãe assopre a comida para esfriá-la antes de levá-la a boca da criança
Não (2)
EXPERIMENTA A COMIDA NA MESMA COLHER DADA A CRIANÇA?
Sim (1) Caso a mãe possua o hábito de experimentar a comida da criança na mesma colher antes
de oferecer a mesma para a criança
Não (2)
9. CUIDADOS DE HIGIENE BUCAL DOS FAMILIARES COM AS CRIANÇAS
EM SUA CASA AS PESSOAS POSSUEM O HÁBITO DE DIVIDIR A MESMA ESCOVA DE
DENTE?
Sim (1) Caso a escova dental seja compartilhada por duas ou mais pessoas incluindo a própria
criança
Não (2) Caso a escova dental seja de uso individual
SE SIM, QUANTOS UTILIZAM A MESMA ESCOVA? Quantas pessoas na mesma casa utilizam a
mesma escova de dente
VOCÊ LIMPA A BOCA DE SEU FILHO POR DENTRO?
Sim (1) Quando a criança possui o hábito de higiene bucal realizada pelos pais ou por adulto
responsável. Entende-se por higiene bucal: escovação dos dentes da criança, uso de fio dental e
escovação, limpeza da boca com fralda ou gaze enquanto não há presença de dentes.
Às vezes (2)
Não (3) Se a resposta for não (fim do questionário).
SE SIM, COMO É FEITA ESSA HIGIENE?
Com gaze ou fralda (1) Utilizando gaze ou fralda enrolada no dedo do adulto e passada
delicadamente na da boca da criança
Com escova dental (2) Utilizando uma escova dental com ou sem creme dental, escovar os dentes
da criança.
Outro método (3) Especificar qual o método utilizado
COM QUE IDADE COMEÇOU A ESCOVAR OS DENTES DO SEU FILHO?Especificar com
quantos meses a mãe ou adulto responsável iniciou a escovação dos dentes da criança
QUEM FAZ ESTA HIGIENE?
Mãe ou responsável (1) Refere-se à mãe ou pai ou qualquer adulto responsável pela criança
Ele mesmo (2)
Outro (3) Refere-se a qualquer outra pessoa que não seja responsável pela criança. Ex-irmã mais
velha, mas ainda criança.
QUANTAS VEZES AO DIA VOCÊ FAZ ESTA HIGIENE? Refere-se ao numero de vezes que a
que se faz esta higiene dentro em casa
1vez (1)
2vezes (2)
3 a 4 vezes (3)
VOCÊ ESCOVA OS DENTES DO SEU FILHO
Sim (1)
Não (2) Se a resposta for não (fim do questionário).
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COM QUE IDADE COMEÇOU A ESCOVAR OS DENTES DE SEU FILHO?Assinalar a idade em
meses
SEU FILHO USA CREME DENTAL PARA ESCOVAR OS DENTES EM CASA? Refere-se ao
habito de usar creme dental durante a escovação dos dentes da criança realizada por um adulto
responsável
Nunca (1) Não utiliza creme dental durante a escovação
Às vezes (2) Somente algumas vezes
Toda vez (3) Todas as vezes que escova os dentes
QUAL O TIPO DO CREME DENTAL? Refere-se ao tipo de creme dental existente no mercado
Adulto (1) Quando no creme dental está referido ser do tipo adulto ou conter 1500 ppm de flúor
Infantil (2) Quando no creme dental está referido ser do tipo infantil ou conter 1100 ppm de flúor
Bebê (3) Quando no creme dental está referido conter 500 ppm de flúor
Sem flúor (4) Quando no creme dental está referido ser flúor.
MARCA: Nome da marca do creme dental utilizado
QUAL A QUANTIDADE DE CREME DENTAL MAIS SEMELHANTE À QUE VOCÊ UTILIZA?
Refere-se a quantidade de creme dental colocada na escova de dente.
(1) até 1/3 da escova (2) até metade da escova (3) mais da metade da escova
UTILIZA FIO DENTAL NO SEU FILHO (A)?
Sim (1) Refere-se ao ato de passar o fio dental nos dentes da criança
Não (2)
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Anexo VI - Codificação QUESTIONÁRIO

Nome da
variável

Descrição da variável

<creche>

Nome da creche

<parentesco>

Parentesco

<modulo>

Módulo

<datnasc>
<sexo>
<natural>
<maemora>

Data Nascimento
Sexo
Naturalidade
Mãe mora com

<escolamae1>

Escolaridade mãe (grau)

<escolamae2>

Escolaridade mãe (série)

<nirmaos>
<nirmaomora>
<ordemnasc>

Nº irmãos
N° irmãos que moram com cça
Ordem nascimento
Data nasc. último irmão que nasceu antes
desta cça
Tempo matrícula na creche (meses)
Número de faltas na creche (abril, maio e
junho) – dias

<dnascim>
<tempomat>
<nfalta>

VALORES/CÓDIGOS

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

IDENTIFICAÇÃO
José de Moura=1 / Isabel Mendes=2
Benjamin=3 / Salvador Julianelli=4
Fernanda=5 / Brazília=6
Mãe=1, Pai=2 Avó/Avô=3 Irmão=4, Outros=5
Berçário 1=1 / Berçário 2=2
Berçário 3=3 / Berçário 4=4
Mini-grupo=5
Dd/mm/aaaa
Masc=1 Fem= 2
Grande SP=1 / Estado SP=2 / Outro=3
Pai cça=1, companheiro=2, sem companheiro=3
1–3
9=analfabeta
1–8
9=analfabeta
1=1, 2=2, 3=3, 4=4, >4=5, nenhum=6
1=1, 2=2, 3=3, 4=4, >4=5, nenhum=6
Primogênito=1 / Intermediário=2 / Caçula=3

3

4

1,2,4

3
3
3

4
4
4

1,2,4
1,2,4
1,2,4

3

5

1,2,4

3

4

1,2,4

3

5

1,2,4

3
3
3
3

3,4
4
4
4

1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4

3

4

1,2,4

______/______/______

3

4

1,2,4

0 - 24 meses

3

4,7

1,2,4

0 – 60 dias

3

7

1,2,4

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
1
1
4
1
1
1

1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
....continua

ANTROPOMETRIA
<datamae>
<idmae>
<pesomae>
<estmae>
<datacrian>
<pesocrian>
<estcrian>
<hemocrian>

Data antropometria mae
Idade mãe (anos)
Peso mãe (Kg)
Estatura mãe (cm)
Data antropometria cça
Peso cça (Kg)
Estatura cça (cm)
Hemoglobina cça (g/dl)

______/______/______
10 – 50
30,000 – 150,000
130,0 – 200,0
______/______/______
3,000 – 30,000
50,00– 99,00
4,0 – 25,0
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Nome da
variável

Descrição da variável

<lmora>
<contm>
<espec1>

Local moradia
Construção moradia
Se outro especificar

<banheiro>

Tem banheiro

<esgoto>
<aguasabs>
<espec2>
<geladfunc>
<coletalixo>

esgoto
Água sabesp
Se não especificar
geladeira funcionando
Coleta lixo (dias/sem)

<dormcrian>

Dormitório criança

<camaberco>
<fralda>

Cama/berço individual
Fralda na residência

<tmoradia>

Tempo na mesma moradia (anos)

<ocupmae>

Ocupação atual mãe

<condempreg1>

Condição empregatícia

<ocupchefe>

Ocupação atual chefe

<condempreg2>

Condição empregatícia

<rendafam>
<deprenda>

Renda mensal familiar (reais)
Pessoas dependentes da renda
Tempo gasto para levar cça à creche –
caminhada (minutos)
Tempo gasto para levar cça à creche –
condução (minutos)

<tlevcam>
<tevcond>

VALORES/CÓDIGOS

NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO
Própria=1, alugada=2, cedida=3, invadida=4
Alvenaria=1, madeira=2, outro=3

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

3
3
3

4
4
4

1,2,4
1,2,4
1,2,4

3

4

1,2,4

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4

3

4

1,2,4

3
3

4
4

1,2,4
1,2,4

3

4

1,2,4

3

4

1,2,4

3

4

1,2,4

3

4

1,2,4

3

4

1,2,4

3
3

4
4

1,2,4
1,2,4

1 – 120

3

4

1,2,4

1 – 120

3

4

1,2,4

dentro e exclusivo família=
fora e exclusivo família=2
dentro e coletivo=3 / fora e coletivo=4
não tem=5
Fechado=1, fossa=2, vala aberta=3, outro=4
Sim=1, não=2
Sim=1, não=2
0–7
Individual=1, junto pais=2, junto irmãos=3, junto outros
adultos=4, junto pais e irmãos=5, junto pais e outros
adultos=6
Sim=1, não=2
Descartável=1, lavável (tecido)=2, não usa=3
##.#
0 – 50
Não qualificado=1 / Semi qualificado=2
Qualificado manuais=3 / Qualificado não manuais=4
Intermediario=5 / Profissionais liberais=6
Não pertencentes PEA=7
Desempregada=1 / Autônoma =2
Registrada =3 / empregada s/ registro=4
Não qualificado=1 / Semi qualificado=2
Qualificado manuais=3 / Qualificado não manuais=4
Intermediario=5 / Profissionais liberais=6
Não pertencentes PEA=7
Desempregado=1 / Autônomo=2
Registrado=3 / empregado s/ registro=4
0 – 5000
1 – 10

....continua
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Nome da
variável

Descrição da variável

<prenatal>

Pré-natal

<nprenatal>

Se sim, pré-natal (n consultas)

<iprenatal>

Mês início das consultas

<suplgest>

Suplemento gestação

<qsuplement>

Qual suplemento

<outrosupl>
<tabagismo>
<ncigarro>
<parto>
<ngestacao>
<nparto>

Outro suplemento
Tabagismo na gestação
número cigarros/dia
parto
N gestações
N parto

<tgestacao>

tempo gestação (semana)

<pesonasc>
<compnasc>

Peso nascimento (g)
Comprimento nascimento (cm)

<dados>

Dados informados

<alojamento>
<hospcrian>

Alojamento conjunto
hospital cça (dias)

<nsintomas>

sinais ou sintomas nos últimos 30 dias:
febre
Número de sintomas

<qsintomas>

Quais sintomas

<internacao>
<qinternao>

Internação cça
Quantidade Internação

<sintomas>

<minternao>

Motivo última internação

<tratdoenca>

Tratamento doença atualmente

<qtratdoenc>

Tratamento qual doença

VALORES/CÓDIGOS

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

CONDIÇÕES DE GESTAÇÃO E NASCIMENTO
Sim=1
Não=2
0 – 15
1°trimestre=1 / 2° trimestre=2
3° trimestre=3 / não sabe=4
Sim=1 / não=2 / não sabe=3
Sulfato ferroso=1 / Materna=2
Protovit=3 / Outro=4 / Não lembra=5
# # CODIGO ABERTA
sim=1 / não=2
1 – 40
Normal=1 / Cesárea=2
1=1, 2=2, 3=3, 4=4, >5=5
1=1, 2=2, 3=3, 4=4, >5=5
30 – 45
9 meses = 40 semanas / 8 meses = 36 semanas
7 meses = 32 semanas / 6 meses = 28 semanas
500 – 5000
30,0 – 60,0
Confirmado=1, / somente informado=2,
registro creche=3
Sim=1, não=2
0 – 120
ANTECEDENTES MÓRBIDOS PESSOAIS

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1,2

3

4

1,2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

3

4

1

3
3

4
4

1
1

3

4

1,2

3
3

4
4

1
1

sim=1 / não=2 / não sabe=3

3

4

1

1 - 10
Respiratorio=1 / Gastrointestinais=2 / Pele=3
Renais=4 / Outros=5 / Não especificado=6
Sim=1, não=2, não sabe=3
1 – 10
Doenças evitáveis=1 / Não evitáveis=2
Outra doença não especificado=3
Sim=1, não=2, não sabe=3
Respiratorio=1 / Gastrointestinais=2
Pele=3 / Renais=4 / Hematológicas=5
Neurológicas=6 / Nutricionais=7 / Outros =8

3

4

1,2

3

4

1,2

3
3

4
4

1
1

3

4

1

3

4

1,2

3

4

1,2
....continua

Anexos 86
...continuação

Nome da
variável

<outrosintoma>
<vitamina>

Descrição da variável

VALORES/CÓDIGOS

Outro sintoma
cça tomando algum remédio ou vitamina,
medicação anemia

## CÓDIGO ABERTA

<qvitamina>

qual remédio ou vitamina

<outrovit>
<vacinacao>

Outro remédio ou vitamina
vacinação em dia

<dado2>

Dados informados

<colpeito>
<amamenta>
<pqnao>
<atuamament>
<famament>
<idpmamar>

A cça foi colocada no peito na sala de parto
A cça foi amamentada
Porque não
Atualmente a cça está amamentando
Frequencia da amamentação / dia
com que idade parou de mamar (dias)

<pqnaoamam>

Porque não está amamentando

<hmama>

antes de dormir qual horário a cça
mama/mamava

<dmm>

<ondalim>
<lugar1>
<motintro>

Durante o sono a cça mama/mamava
até quando somente leite materno
(exclusivo)- dias
mãe está/esteve em licença maternidade
Tempo que está/esteve em licença
maternidade (meses)
Onde iniciou introdução de outros alimentos
Em qual outro lugar
Motivo da introdução de outros alimentos

<qorient>

Quem orientou introdução outros alimentos

<leiteexcl>
<licmatern>
<tlicmatern>

Sim=1, não=2, não sabe=3

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

3

4

1,2

4

1,2

3,4

1,2

3,4

1,2

4
4
4
4
4
4

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,2, 4

4

2,4

4

2, 4

4

2, 4

Ferro oral=1 / Complexo vitamínico=2
Antibiótico=3 / Xarope tosse=4
3
Não especificado=5
##CÓDIGO ABERTA
Sim=1, não=2
3
Confirmado=1 / Informado=2
3
Registro da creche=3
ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
sim=1 / não=2
3
sim=1 / não=2
3
##Cça ficou em encubadora=1
3
Sim=1 / Não=2
3
1 – 20
3
0 – 720
3
##Rejeição bebê=1
Rejeição bebê começou comer=2
Cça mordia seio=3 / Volta trabalho mãe=4
3
Leite insuficiente=5 / Secou leite=6
Início creche=7 / Doença da mãe=8
Orientação pediatra=9 / Outros=10
Antes de dormir=1 / Na hora de dormir=2
Dorme mamando=3
3
Não mama na hora de dormir = 4
sim=1 / não=2
3

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

0 – 720

3

4

1, 2, 4

sim=1 / não=2 / não trabalha=3

3

4

4

1–6

3

4

4

casa=1 / creche=2 / outro=3
# Hospital = 4
##CÓDIGO ABERTA
Pediatra=1 / Nutricionista=2 / Profissional UBS=3 /
Parente=4 / Vizinha=5 / Ninguem=6
Profissional da creche=7 / Outros=8

3
3
3

4
4
4

2,4
2,4
2,4

3

4

2,4
....continua

Anexos 87
...continuação

Nome da
variável

<parente>
<profcreche>
<outros>

Descrição da variável

VALORES/CÓDIGOS

qual parente orientou introdução alimentos
qual profissional creche orientou introdução
alimentos
que outras pessoas orientaram introdução
outros alimentos

Pai=1 / Mãe=2 / Tia=3 / Primas=4
Diretora=1 / Cordenadora pedagogica=2
Educadora=3

<idoutleite>

idade que recebeu outro leite (meses)

<tipoleite>

Leite mais frequente junto ou após leite
materno

<dleiteint>

Diluição leite integral

<dleitepo>

Diluição leite em pó

<qforminf>

Qual fórmula infantil

<dforminf>

Diluição fórmula infantil

<aculeite>
<comoleite>
<tleite>
<idtleite>

Adição de açúcar leite
Como foi oferecido leite industrializado
Trocou de leite
trocou de leite com qual idade (meses)

<qleite>

Qual leite

<mtleite>

Motivo da troca de leite

<idengros>

Idade de início engrossantes (meses)

Experiencia anterior=1 / Enfermeira=2 / Amigo=3
##.#
0 – 24
Leite integral=1 / Leite integral diluído=2
Leite em pó=3 / Fórmulas infantis=4
Leite soja=5 / Leite cabra=6
Correto=1 / Incorreto=2 / Não sabe informar=3
Correto=1 / Incorreto=2
Não sabe informar=3
Nan1 ou 2=1 / Nestogeno 1 ou 2=2
Aptamil=3 / Bebelac=4
À base de soja=5 / Hipoalergenicas=6
Semi elementares=7 / Elementares=8
1 med/30ml=1 / orientação lata=2
diluição creche=3 / não lembra=4
diluição incorreta=5
Sim=1, não=2
Mamadeira=1 / Copo=2
Sim=1, não=2
##.# 0 – 24
Leite integral=1 / Leite integral diluído=2
Leite em pó=3 / Fórmulas infantis=4 / Outros=5
##Uso de leite/fórmula caro=1 / Motivos financeiros=2
Idade troca leite=3 / Leite q tinha em casa=4
Entrada na creche=5
Leite Nan não sustentava, não aceitava, não gostava=6
Não aceitava=7 / Orientação pediatra=8
Para o leite ficar mais forte=9
Estava tomando outro leite na creche=10
Cça continuava com fome=11
Promoção no preço do leite/fórmula=12
##.#
0 – 24

3

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche
4

3

4

4

3

4

4

3

4,6

2,4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3
3
3
3

4
4
4
4

2,4
4
4
4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina
2,4

....continua

Anexos 88
...continuação

Nome da
variável

Descrição da variável

<tengros>

Tipo engrossante

<idagua>
<adacucar1>
<idcha>
<adacucar2>
<comooferec>
<idsuco>
<acusuco>
<comosuco>
<idpapafruta>

Idade de início da água (meses)
Adicionava açúcar
Idade de início do chá (meses)
Adicionava açúcar
Como foi oferecido
Idade de início do suco de fruta (meses)
Adição de açúcar suco frutas
1º suco oferecido
Idade de início papa de frutas (meses)

<comopapa>

Como foi oferecido 1ª papa frutas

<mpapafruta>

Modo de preparo da 1º papa frutas

<acupapa>
<contacucar>

Adição de açúcar papa frutas
Cça 1° contato açúcar (meses)

<qalimento>

Açúcar qual alimento

<idpapasalg>
<almoco>
<jantar>

Início papa salgada (meses)
Início almoço (meses)
Início jantar (meses)

<comopapasalg> Como foi oferecido 1ª papa salgada
<mpsalg>

Modo preparo papa salgada

<idtuberculo>
<ordtuberc>
<idlegume>
<ordleg>
<idverdura>
<ordverd>
<idovo>
<ofovo>
<mintovo>
<idovointeiro>

Idade introdução tubérculo papa (meses)
Ordem dos tubérculos introduzidos
Idade introdução legumes (meses)
Ordem dos legumes introduzidos
Idade introdução verdura folha (meses)
Ordem das verduras folhas introduzidos
Idade introdução ovo (meses)
Modo oferecido 1ª vez
Motivo introdução desta forma
Idade introdução ovo inteiro (meses)

VALORES/CÓDIGOS

Mucilon=1 / Cremogema=2 / Maisena=3
Arrozina=4 / Farinha láctea=5
Farinha de aveia=6 / Aveia=7 / Outros=8
0 – 24
Sim=1, não=2
0 - 24
Sim=1, não=2
Mamadeira=1 / Copo=2
0 – 24
Sim=1, não=2
Mamadeira=1 / Copo=2
0 – 24
Colher=1 / Garfo=2
Mamadeira c/ furo grande=3
Amassado=1 / Raspado=2
Peneirado=3 / Liquidificado=4
Sim=1, não=2
0 – 24
Água=1 / Chá=2 / Leite=3 / Suco=4
Papa fruta=5 / Remédio=6
Chupeta adoçada com mel=7 / Não sabe=8
0 – 24
0 – 24
0 – 24
Colher=1 / Garfo=2
Mamadeira c/ furo grande=3
Amassado=1 / Peneirado=2
Liquidificado=3 / Em pedaços=4
0 – 24
1#2# 3#
0 – 24
1#2# 3#
0 – 24
1#2# 3#
0 – 24
Só gema=1 / Gema+clara=2 / Só clara=3
## CODIGO ABERTA
0 – 24

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

3

4

4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

3

4

2,4

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

3

4

4

3
3

4
4

2,4
2,4

3

4

2.4

3
3
3

4
4
4

2,4
4
4

3

4

2,4

3

4

4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
....continua

Anexos 89
...continuação

Nome da
variável

Descrição da variável

VALORES/CÓDIGOS

<idcarnep>

Idade introdução carne na papa salgada
(meses)

0 – 24

<intcarne>

Introdução carne

<idfrangop>

Idade introdução frango papa (meses)

<intfrango>

Forma introdução frango

<idfigadop>
<idpeixep>
<idcerealp>
<ordcereal>
<idfeijaop>
<offeijao>

Idade introdução fígado papa (meses)
Idade introdução peixe papa (meses)
Idade introdução cereal papa (meses)
Ordem dos cereais introduzidos
Idade introdução feijão papa (meses)
Maneira oferecido 1ª vez
Idade introdução de grão e caldo juntos
(meses)

<idgrcaldo>
<oleop>
<tipooleo1>
<oleodep>
<tipoleodep>
<tipooleo2>
<sal1p>
<saldep>
<cond1p>
<qcond1p>
<tipocond>
<conddep>
<alimfam>
<preppsalg>
<conspapa>
<bolo>
<freqbolo>
<pao>
<freqpao>

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

3

4

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina
4

Caldo=1 / Desfiada/moída=2
Liquidificada=3 / Pedaços inteiros=4
0 – 24
Caldo=1 / Desfiada/moída=2
Liquidificada=3 / Pedaços inteiros=4
0 – 24
0 – 24
0 – 24
1#2# 3#
0 – 24
Só caldo=1 / Só grão=2 / Grão+caldo=3

3

4

4

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

0 – 24

3

4

4

Óleo=1 / Margarina=2 / Manteiga=3
outros=4 / Não utilizou=5
Especificar outro tipo de óleo/gordura
# Azeite = 6
Utilização óleo/gordura após 1ª papa
Sim=1, não=2
Óleo=1 / Margarina=2 / Manteiga=3
Tipo de óleo/gordura utilizado depois
outros=4_____ / Não utilizou=5
Especificar outro tipo de óleo/gordura utilizado # Azeite = 6
Utilização sal 1º papa
Sim=1, não=2
Utilização sal depois
Sim=1, não=2
Utilização condimentos 1ª papa
Sim=1, não=2
Condimento utilizado 1ª papa
Cebola=1, alho=2, cheiro verde=3, outros=4
Especificar outro tipo de condimento utilizado
##CÓDIGO ABERTA
Utilização condimentos depois
Sim=1, não=2
Alimentação com a família (meses)
0 – 24
Preparo papa salgada
2x/dia=1 / 1x/dia=2 / outro=3
Geladeira=1 / freezer=2 / temperatura
Conservação papa
ambiente=3, não conservava=4
NI=30
Idade introdução bolo (meses)
0 – 24
Frequência atual bolo
NI=30
Idade introdução pão (meses)
0 – 24
Frequência atual pao
Utilização óleo/gordura 1ª papa

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3
3

4
4

4
4

3

4

4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3

4

4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4
....continua

Anexos 90
...continuação

Nome da
variável

Descrição da variável

VALORES/CÓDIGOS

NI=30
0 – 24

<freqbiscoito>

Idade introdução biscoito doce sem recheio
(meses)
Frequência atual biscoito

<bolacha>

Idade introdução bolacha recheada (meses)

<biscoito>

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

3

4

2, 4

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

3

4

2, 4

NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

Frequência atual bolacha
Idade introdução salgadinho industrializado
(meses)
<freqsalgadinho> Frequência atual salgadinho

3

4

2, 4

NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

3

4

2, 4

<sucoartif>

Idade introdução suco artificial (meses)

NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

<freqsucoartif>

Frequência atual suco artificial

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

<freqbolacha>
<salgadinho>

<iogurte>

Idade introdução iogurte (meses)

<freqiogurte>

Frequência atual iogurte

<leiteferm>

Idade introdução leite fermentado (meses)

<freqleiteferm>

Frequência atual leite fermentado

<danoninho>

Idade introdução danoninho (meses)

<freqdanoninho>

Frequência atual danoninho

<queijo>

Idade introdução queijo (meses)

<freqqueijo>

Frequência atual queijo

<achocolat>

Idade introdução achocolatado (meses)

<freqachocolat>

Frequência atual achocolatado

<mel>

Idade introdução mel (meses)

<freqmel>

Frequência atual mel

<gelatina>

Idade introdução gelatina (meses)

<freqgelatina>

Frequência atual gelatina

<chocolate>

Idade introdução chocolate barra (meses)

<freqchocolate>

Frequência atual chocolate

<sorvete>

Idade introdução sorvete (meses)

NI=30
0 – 24
NI=30
0 – 24
NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

3

4

2, 4

NI=30
0 – 24

3

4

2,4

3

4

2, 4

NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

3

4

2, 4

NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

3

4

2, 4

NI=30
0 – 24

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

NI=30
0 – 24
NI=30
0 – 24

2, 4
....continua

Anexos 91
...continuação

Nome da
variável

Descrição da variável

<freqsorvete>

Frequência atual sorvete

<refrig>

Idade introdução refrigerante (meses)

<freqrefrig>

Frequência atual refrigerante

<balachicl>

Idade introdução bala/chiclete (meses)

<freqbalachid>

Frequência atual bala/chiclete

VALORES/CÓDIGOS

3

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche
4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

3

4

2, 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

NI=30
0 – 24
NI=30
0 – 24

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina
2, 4

ATIVIDADES DA CRIANÇA NA CRECHE
<infaliment>
<infnovoalim>
<informacao>
<infnalimcre>
<cardapio>

<mamadeira>
<iniciomamad>
<alimento>
<abandono>
<hmamadeira>
<dmmama>

<conteuof>

<oconteudo>
<matbicom>
<marcabicom>

sim=1
3
não=2
creche informa quando introduz novos
sim=1
3
alimentos
não=2
# Verbal=1 / Informativo=2 / Reunião=3 / Aviso quando
como foi esta informação
3
a cça comeu algo=4 / Somente se a mãe perguntar=5
creche foi informada da introdução de novos
Sim=1
3
alimentos em casa
Não=2
Sim=1
creche informa o cardápio semanal
3
Não=2
HÁBITOS COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL DAS CRIANÇAS
Sim=1
Ofereceu mamadeira para a cça
3
Não=2
Iniciou mamadeira (dias)
0 – 600
3
# Leite=1 / Chá=2 / Água=3
Qual alimento
Leite materno=4 / Leite+engrossante=5
3
Leite+engross.+açúcar=6 / Fórmula=7
Abandonou idade (meses)
0 – 24
3
Antes de dormir=1 / Na hora de dormir=2
Antes dormir qual horário a cça usou/usava a
Dorme com a mamadeira na boca=3
3
mamadeira
Não usa mamadeira na hora de dormir=4
Durante o sono a cça usa/usava mamadeira
sim=1 / não=2
3
# # água=1 / chá=2 / leite=3 / suco=4
leite com açúcar=5 / leite com achocolatado=6
conteúdo mais freqüente da mamadeira
leite com achocolatado e açúcar=7
3
noturna
leite engrossante=8 / leite engrossante e açúcar=9
suco com açúcar=10 / chá com açúcar=11 / outro=12
se outro conteúdo especificar
##
3
material bico mamadeira
silicone (transparente)=1 / borracha (amarelo)=2
3
marca do bico mamadeira
3
creche informa alimentação cça

4
4
4

2
2
2
....continua
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...continuação

Nome da
variável

Descrição da variável

VALORES/CÓDIGOS

<formbicom>

formato bico mamadeira

<chupadedo>

a cça chupa dedo

<jchupoudedo>

já chupou dedo

<qdopchdedo>

Quando parou chupar dedo (dias)

<chupeta>

cça usa chupeta

<qdochupeta>

quando iniciou uso chupeta (dias)

<ofchupeta>

quem ofereceu chupeta 1ª vez para cça

<espec1>

se outro especificar

<motchupeta>

motivo introdução chupeta

<ondchupeta>

onde cça usa chupeta

<espec2>
<momemchupet
a>

Se outro especificar

ortodôntico=1 / universal=2
sim=1
não=2
sim=1
não=2
0-730
sim=1
não=2
0-730
mãe=1 / pai=2 / pai e mãe=3
avós=4 / creche=5 / outro=6
#
##Chorava muito=1 / Para acalmar=2
Pai quis=3 / Sogra orientou=4 / É bonito=5
Para não sentir falta do peito=6
Parou de dar peito=7 / Não sabe=8
na creche=1 / só em casa=2 / creche e casa=3 /
todos os lugares=4 / outro lugar=5
#
só para dormir=1 / antes de dormir=2
o tempo todo=3 / somente quando chora=4
regular curto=1 / ortopédico/ ortodôntico=2 regular
longo=3
convexo=1 / côncavo=2 / reto=3
silicone (transparente)=1
borracha (amarelo)=2

momentos cça usa chupeta

<bicochupet>

bico chupeta

<escchupeta>

tipo escudo chupeta

<matbchup>

material bico chupeta

<marcabchup>

marca bico chupeta

<chuproupa>

chupeta amarrada/presa à roupa cça

<higchupeta>

como higieniza chupeta quando cai no chão

<espec3>

se outro, especificar

<beijaboca>

costuma beijar cça na boca

<qbeijaboca>

quem beija cça na boca

sim=1
não=2
lava em água corrente=1 / limpa na roupa=2
limpa com própria saliva=3, ferve=4, lava com água e
sabão=5, outro=6
#
sim=1
não=2
mãe=1 / pai=2 / ambos=3 / irmãos=4, tios=5 /
outros=6

3

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche
4

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina
2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2
....continua
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...conclusão

Nome da
variável

Descrição da variável

<assopcom>

Hábito de assoprar a comida

<colhercr>

experimenta a comida com a mesma colher
da cça

<escovaind>

Hábito de dividir a mesma escova

<qescova>
<habito>

Se sim, quantos usam mesma escova
(pessoas)
Limpa boca do filho por dentro

<higiene>

Se sim, como é feita a higiene

<metodo>
<quemscdente>
<espec4>
<quantescdentec
>
<vcescova>
<idescova>

que outro método
quem faz a higiene
Se outro especificar

<crdental>

INSTRUMENTO
1-Creche
2-Educadora
3-Criança

VALORES/CÓDIGOS

sim=1
3
não=2
sim=1
3
não=2
CUIDADOS DE HIGIENE BUCAL DOS FAMILIARES COM AS CRIANÇAS
sim=1
3
não=2

COLETA DE DADOS
1.Medido / 2.Observado
3.Informado pelo cartão da cça / vacinação /
4. informado pela mãe
5.Informado pela responsável da creche /
educador 7.Calculado / 8.Prontuário creche

UTILIZAÇÃO
1.Tulio
2.Daniela
3.Mariana
4.Marina

4

2

4

2

4

2

2-10

3

4

2

sim=1 / às vezes=2 / não=3
Com gaze ou fralda=1 / com escova dental=2
dedo=3 / outro método=4
#
mãe ou responsável=1 / ele mesmo=2 / outro=3
#

3

4

2

4

2

4
4

2
2

3

4

2

Quantas vezes/dia faz essa higiene

1 vez=1 / 2 vezes=2

Você escova dentes do filho
idade cça começou escovar dentes (meses)
cça usa creme dental para escovar dentes
em casa

Sim=1 / não=2
1-24

3

4

2

nunca=1 / às vezes=2 / toda vez=3

3

4

2

adulto=1 / infantil=2 / bebê (barney)=3
sem flúor=4

3

4

2

3
3

4
4

2
2

3

4

2

<tcrdental>

tipo de creme dental

<marcacdent>
<quantcdent>

marca do creme dental
quantidade creme dental usada

<fiodental>

usa fio dental na cça

/ 3 a 4 vezes=3

3
3
3

1/3 escova=1 / 2/3 escova=2 / escova inteira=3
sim=1
não=2
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Codificação do questionário - Questões abertas
Questões 35 e 37: Profissão ou ocupação da mãe e do chefe de família
Mão de Obra (População Economicamente Ativa - PEA):
1 – Não qualificados: pedreiro, lixeiro, servente, doméstica, diarista, ajudante geral (cozinha,
escola, pedreiro, outros), ambulante, vendedora de balas, doceira, auxiliar de limpeza, copeira,
reciclagem, porteiro, babá.
2 – Semi-qualificados: encanador, serralheiro, marceneiro, manicure, costureira, depiladora,
cozinheiro, pedreiro, eletricista, carpinteiro, pintor, zelador, copista (xerox), esteticista, digitadora.
3 – Qualificados manuais: operador de máquinas, metalúrgico, cabeleireiro, artesão, auxiliar de
odontologia, auxiliar de radiologia, auxiliar de produção, bloquista (gráfica), segurança, fotógrafo,
manobrista, garçom, leiturista, empilhador, motoboy, entregador, mecânico, auxiliar de pet shop (tosa),
fábrica código de barras, auxiliar manuseio (correios).
4 – Qualificados não-manuais: professor secundário, vendedor, auxiliar de escritório, auxiliar
administrativo, auxiliar de enfermagem, funcionário público, secretário, operador de telemarketing,
operador de caixa, cobrador, revisor, auxiliar de desenvolvimento infantil, balconista, recepcionista,
auxiliar expedição, entrevistador, agente de saúde, assistente de RH.
5 – Intermediário: técnico, gerente, administrador, agente de viagem, proprietário de
lanchonete/restaurante, bancário, auditor, corretor, contador.
6 – Profissionais liberais: médico, enfermeiros, dirigentes de empresas, corretor.
7 – Não pertencentes à PEA: do lar, aposentado, estudante, desempregado, não faz nada,
recebedor de aluguel.
Questão 44 - Tomou alguma “vitamina” nesta gestação? SIM, Qual (is)?
NÃO CONSIDERAR ÁCIDO FÓLICO
Outro = 4
Não lembra ou não sabe especificar = 5
Outro?
6 = Polivitamínico
7 = sulfato ferroso + polivitamínico
8 = sulfato ferroso + protivit
9 = combiron
10 = natalins com fluor
Questão 54 - A criança ficou doente (sinais ou sintomas) nos últimos 30 dias
1 - Respiratórios (Tosse, coriza, espirros, chiado, cansaço, falta de ar, dor de garganta, secreção
ocular, otalgia, resfriado)
2 - Gastrointestinais (Diarréias, vômitos, nauseas, anorexia, candidíase oral)
3 - Pele (Lesões em geral, prurido)
4 - Renais (Disúria, hematúria)
5 - Outros (convulsão, epistaxe, febre, cefaléia, etc)
6 - Não especificado
Obs = No caso de dois ou mais sinais ou sintomas, assinalar a alternativa que apresentar o sinal
ou sintoma mais predominante no período.
Questão 56 - Motivo das internações (ÚLTIMO MOTIVO)
1 – Doenças evitáveis (Pneumonias, infecções urinárias, diarréias, vômitos e desidratações, bronquites,
bronquiolites, varicela, urticária, celulite, sindrome nefrítica, prematuridade, sífilis)
2 – Não evitáveis (Hérnias, fimoses, fístulas, hipertrofia de adenóide, estrabismos, asma, anemia
falciforme, sindrome nefrótica, icterícia neonatal, crises convulsivas)
3 – Outra doença não especificada
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As doenças evitáveis são consideradas as controláveis por: Imunização, aleitamento materno, dieta de
desmame adequada, TRO - Terapia de reidratação oral (diarréia), IRA - Infecções respiratórias (IVAS),
vigilância nutricional (gráficos de crescimento), assitência ao pré-natal adequada.
Questão 57 - Faz tratamento para alguma doença? SIM, qual doença?
1 – Doenças respiratórias: Asma, bronquite, rinite, amigdalites ou otites de repetição, tuberculose.
2 – Doenças gastrointestinais: Parasitose, diarréia crônica, refluxo gastro-esofágico.
3 – Doenças de pele: alergia, dermatite, vitiligo.
4 – Doenças renais: Síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, infecção urinária.
5 – Doenças hematológicas: Anemia falcforme, talassemia, leucemia.
6 – Doenças neurológicas: Convulsões
7 – Doenças nutricionais: Desnutrição, baixa estatura, obesidade, anemias carenciais ou
hipovitaminoses.
8 – Outra doença não especificada
Questão 58 - Qual remédio, vitamina ou medicamento para anemia?
Ferro oral = 1 (combiron, Fer-In-Sol, Iberol, Iberin, Noripurum, Neutrofer, folifer)
Complexo vitamínico = 2 (Polivitamínico, Protovit, Revitam Jr, Clusivol, Adtil, Vit. C)
Antibiótico = 3 (amoxicilina, cefalexina, ampicilina, bactrim)
Xarope para tosse = 4 (mucosolvan, fluimucil, dimetap)
Não especificado = 5
Fe oral + Complexo vitamínico = 6
Fé oral + outro = 7
Complexo vitamínico + outro = 8
Fe oral + Complexo vitamínico + outro = 9
Não sabe = 10
Vermífugo = 11
Mais que 1 especificado sem ferro ou vit. = 12
Outro = 13
Questão 61 - A criança foi amamentada? Não. Por quê?
1 = Criança ficou em incubadora.
2 = criança não pegou (aceitou) o peito (o leite materno)
3 = mãe não tinha leite
4 = estava tomando antibiótico
Questão 64 - E por que não está mais sendo amamentada?
1 = rejeição do bebê (criança não quis/aceitou mais)
2 = rejeição do bebê que começou a comer
3 = criança mordia o seio
4 = volta ao trabalho da mãe
5 = leite insuficiente
6 = secou o leite
7 = ínicio na creche
8 = doença da mãe (mãe que tomava algum medicamento)
9 = orientação do pediatra
10 = mãe achava difícil ordenhar o leite
11 = outros (desmaio, cansaço e engasgamento da criança não conseguia mamar, mãe estava
trabalhando e acostumou com a mamadeira)
12 = devido à idade
13 = acostumou com a mamadeira/ para acostumar
14 = mãe não tinha tempo
15 = mãe não tinha bico do seio adequado
16 = achou que era certo
17= mãe quis tirar do peito/ deixar de amamentar
18 = cça não queria comer demais alimentos, só queria o peito
Questão 69 - Onde iniciou – outro lugar?
4 = no hospital
5 = no trabalho
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Questão 70 - Motivo da introdução de novos alimentos
1 = criança parou de mamar
2 = mãe voltou a trabalhar
3 = mãe voltou a trabalhar e criança teve que iniciar na creche
4 = orientação do pediatra
5 = para se habituar pois entraria na creche
6 = criança entrou na creche
7 = oferecimento da creche
8 = achava que o leite materno não era suficiente
9 = achava que só leite não era suficiente (leite de vaca ou fórmula)
10 = ganho insatisfatório de peso
11 = rejeição ao leite materno
12 = achava que a criança sentia fome, era “comilona”
13 = porque criança tinha cólica e oferecia chá, água
14 = porque não tinha mais leite
15 = no hospital já ofereceram outro tipo de leite
16 = criança chorava muito e mãe oferecia mamadeira para acalmar
17 = achava que tinha que oferecer, era melhor/achava que tinha que dar, achava que tinha que
acostumar, pq precisa
18 = mãe quis oferecer
19 = orientação de parentes
20 = não sabe
21 = não agüentava, pois a criança mamava muito
22 = experiência anterior, achava que devia ser igual
23 = porque fórmula/leite é igual ao leite materno
24 = mãe não queria amamentar
25 = para diversificar alimentação
26 = achava que estava na hora (devido a idade)
27 = criança queria/pedia
28 = outros
29 = criança chorava muito
Questão 71 - Qual parente?
1 = pai da criança
3 = tia
Qual profissional da creche?
1 = diretora
3 = educadora
Outros
1 = experiência anterior
3 = amiga (o)

2 = mãe/avó
4 = primas
2 = coordenadora pedagógica
4 = enfermeira
2 = enfermeira
4 = revista

Questão 73 - Qual o tipo de leite mais frequentemente utilizado junto ou após o leite materno?
Leite integral diluído - diluição
1 = correto (diluição a 2/3: 2 partes de leite para 1 parte de água)
2 = incorreto
3 = em branco, não sabe referir, medida da lata
Leite em pó - diluição
1 = correto
(diluição a 10%: 1 colher de sobremesa e 90mL de água
(diluição a 15% (ou integral): 1 colher de sopa e 100mL de água)
2 = incorreto
3 = em branco, não sabe referir
Tipo de fórmula
1 = Nan (1 ou 2)
2 = Nestogeno (1 ou 2)
3 = Aptamil (1 ou 2)
4 = Bebelac (1 ou 2)
5 = a base de Soja (Nan Soy, Aptamil Soja…)
6 = hipoalergênicas (Nan HA…)
7 = semi-elementares (Alfaré)
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Fórmula – diluição
1 = 1 medida para 30 ml
2 = orientação da lata
3 = diluição na creche, mãe não sabe informar
4 = não lembra, não sabe
5 = diluição incorreta (qualquer uma diferente da nº 1)
Questão 79 - Motivo da troca de leite
1 = uso de leite/fórmula caro
2 = motivos financeiros (+ barato)
3 = idade de troca de leite
4 = leite que tinha em casa
5 = entrada na creche
6 = leite Nan não sustentava, não aceitava, não gostava
7 = não aceitava bem
8 = orientação do pediatra
9 = para leite ficar mais forte
10 = estava tomando outro leite na creche
11 = criança continuava com fome
12 = promoção no preço do leite/fórmula
13 = porque família viajou/ veio para São Paulo
14 = para criança experimentar/ para acostumar
15 = porque achou mais fácil/ mais prático
16 = criança sentia cólica
17 = mãe quis
18 = não sabe
19= leite em uso ressecava a criança
20 = leite/fórmula provocava dor abdominal
21 = continuidade do leite/ fórmula oferecido no hospital
22 = pq voltou a trabalhar
23 = leite que recebia
24 = para sustentar mais
Questão 81 - Tipo de engrossante
1 = Mucilon (milho ou arroz)
2 = Cremogena
3 = Maisena
4 = Arrozina
5 = Farinha Láctea
6 = Farinha de aveia
7 = Aveia
8 = outros
Questão 95 - Em qual alimento (introdução do açúcar)?
1 = café
2 = bolo
3 = mel/ mel com limão
4 = danoninho
5 = mingau
6 = chocolate
7 = pirulito/ bala
8 = fórmula
9 = iogurte
10 = bolacha
Questão 102 - Ordem tubérculos (digitar na casela correspondente a ordem o número do tal
alimento e não o número da ordem que é o que está marcado no questionário)
1 = Batata
2 = mandioquinha
3 = mandioca
4 = cará
5 = inhame
Questão 104 - Ordem dos legumes (digitar na casela correspondente a ordem o número do tal
alimento e não o número da ordem que é o que está marcado no questionário)
1 = cenoura
2 = beterraba
3 = chuchu
4 = tomate
5 = abóbora
6 = berinjela
7 = vagem
8 = abobrinha
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Questão 106 - Ordem das verduras (digitar na casela correspondente a ordem o número do tal
alimento e não o número da ordem que é o que está marcado no questionário)
1 = escarola
2 = espinafre
3 = couve
4 = brócolis
5 = couve-flor
6 = alface
7 = agrião
8 = acelga
9 = almeirão
10 = mostarda
11 = rúcula
12 = repolho
13 = folha de beterraba
14 = folha de cenoura
Questão 109 - Por que a introdução do ovo desta forma?
1 = orientação do pediatra/médico
2 = orientação da creche
3 = orientação de parentes (pai, mãe, irmãs...)
4 = orientação de amigos
5 = mais prático, fácil
6 = mãe achava que desta forma era melhor, mais prático
7 = costume
8 = experiência própria
9 = experiência de outras pessoas
10 = tratamento da anemia
11 = não sabe
12 = a criança pediu
13 = porque quis
14 = criança não aceitava a clara
15 = achava que tinha vitamina/ mais forte
16 = achava que a clara fazia mal
17 = oferecimento da creche
18 = achava que não devia oferecer antes
19 = gema é mais saudável
20 = outros
Questão 118 - Ordem dos cereais (digitar na casela correspondente a ordem o número do tal
alimento e não o número da ordem que é o que está marcado no questionário)
1 = arroz
2 = macarrão
3 = fubá
Questão 122 - Outro tipo de óleo na 1ª papa.
6 = azeite
Questão 124 - Outro tipo de óleo
6 = azeite
Questão 128 - Condimentos na 1ª papa/Outro tipo de condimento:
5 = cebola + alho
6 = cebola + alho + cheiro verde
7 = cebola + alho + cheiro verde + colorau/kumin/cominho
8 = cebola + alho + caldo Knor, Maggi, Sazon (ou temperos prontos que estão nos copos)
9 = cebola + alho + pimentão
10 = cebola + alho + pimentão + colorau
11 = cebola + caldo Knor, Maggi, Sazon (ou temperos prontos que estão nos copos)
12 = cebola + coentro
13 = colorau
14 = pimentão
15 = coentro
16 = caldo Knor, Maggi, Sazon (ou temperos prontos que estão nos copos)
17 = tempero do miojo
18 = cebola + cheiro verde
19 = cheiro verde (salsinha e/ou cebolinha) + coentro
20 = cheiro verde (salsinha e/ou cebolinha) + colorau e/ou cominho
21 = cheiro verde (salsinha e/ou cebolinha) + coentro + caldo Knor, Maggi, Sazon (ou temperos
prontos que estão nos copos)
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22 = alho + cheiro verde
23 = cheiro verde + colorau + temperos prontos
24 = alho + cebola +hortelã
25 = alho + caldo Knorr + cominho e/ou colorau
26 = alho ou cebola + colorau/ cominho
27 = pimentão + caldo Knorr
Questão 133 - Freqüência dos Alimentos?
Diário = 30
Semana = x 4
Mês = x 1
Raramente ou às vezes = 50
Não sabe, não tem freqüencia, não lembra, não gosta, riscado = deixar em branco.
Questão 136 - Informação da introdução de um novo alimento na creche?
1 = verbal
2 = informativo
3 = reunião
4 = aviso quando criança comeu algo
5 = somente se a mãe perguntar
6 = verbal + escrito
7 = participação do responsável (pai/mãe) na introdução de alimentos na creche
Questão 141 - Qual alimento foi oferecido na mamadeira pela primeira vez?
1= leite
2= chá
3= água
4= leite materno
5= leite + engrossante
6= leite + engrossante + açucar
7= fórmula
8 = mingau
9 = suco
10 = leite + açúcar
11 = leite + achocolatado + açúcar
12 = leite + achocolatado
13 = água de coco
Questão 145 - Qual o conteúdo mais freqüente da mamadeira noturna?
13 = leite + frutas ou vitamina de frutas
14 = leite + engrossante + açúcar + sustagem
15 = leite de soja
16 = leite + sustagem
Questão 147 - Tipo de bico de mamadeira?
3 = tipo bico de peito
Questão 151 - Quem ofereceu a chupeta pela primeira vez?
1 = sobrinha
2 = tia
3 = enfermeira

4 = prima

Questão 152 - Por que iniciou o uso da chupeta?
1= chorava muito
2= para acalmar
3= o pai ou mãe quis
4= a sogra orientou
5= é bonito
6= não sentir falta do peito
7= parou de dar o peito
8 = para dormir
9 = para brincar
10 = para acostumar/achava que tinha que pegar
11 = para tirar o dedo
12 = criança quis
13 = precisava ficar em jejum para operação
Questão 158 - Higienização da chupeta
7 = esteriliza no microondas
Questão 165 - Método de higiene bucal da criança
5 = lava com água
6 = cotonete
8 = algodão molhado
9 = bicarbonato

8 = escalda

7 = algodão e mel rosado

Questão 166 - Quem escova?
4 = tia avó
Questão 171 - Marca do creme dental
Tandy
Snnopy
Fresh
Colgate
Mônica
Close up

Gessy Cristal

Sorriso Colgate

