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RESUMO 

 

 

O desenvolvimento infantil é resultado da interação de vários fatores, dentre 

eles, o ambiente domiciliar, a nutrição adequada e o nível socioeconômico. Desta 

forma, é importante estudar o contexto em que o pré-escolar com desnutrição está 

inserido, para verificar os possíveis fatores de risco e proteção. Considerando os 

poucos trabalhos encontrados, o presente estudo analisou o nível de estimulação 

ambiental presente no domicílio e o comportamento de pré-escolares com histórico 

de desnutrição na faixa etária de 24 a 42 meses e sua possível associação e 

correlação com o desenvolvimento cognitivo e de linguagem. Trata-se de um estudo 

transversal, controlado, quantitativo e observacional. Foram formados dois grupos, um 

com pré-escolares com histórico de desnutrição (estudo) e um com pré-escolares sem 

histórico de desnutrição (controle), com 10 participantes cada, pareados de acordo 

com a idade, sexo e frequência a creche. Os pais ou responsáveis responderam ao 

questionário próprio da pesquisa, questionário Affordances in the Home Environment 

for Motor Development Self-Report (AHEMD-SR), questionário de capacidades e 

dificuldades (SDQ Total e Pró-Social) e critérios estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2014), enquanto os pré-escolares foram 

avaliados através da aplicação da Bayley III (Escala Cognitiva e de Linguagem). Para 

comparação entre os grupos foram utilizados os Testes Exato de Fisher, Qui-

quadrado (χ2) e o Teste de Mann-Whitney, sendo considerado um nível de 

significância α = 0,05 e tendências de associação/diferenciação os valores de p ≤ 0,1. 

Quanto às características dos participantes, foi encontrada diferença significativa do 

peso médio ao nascer (p=0,04) entre os grupos. Na análise categórica do SDQ (Total 

e Pró-Social) não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos e a grande maioria dos participantes obteve classificação normal. O 

AHEMD-SR indicou médias oportunidades para a maior parte dos grupos e não foram 

encontradas diferenças significativas entre eles, mas chamou atenção o fato de que 

90% dos participantes no grupo de estudo e 80% do controle tiveram a classificação 

“Muito fraca/Fraca” nas dimensões motricidade fina e motricidade grossa.  

Considerando a classificação da Bayley III (Escala Cognitiva e de Linguagem) de 



 

 

 

acordo com o nível de estimulação encontrado pelo AHEMD-SR, SDQ (Total e Pró-

Social) e a condição nutricional (com ou sem histórico de desnutrição), houve 

significância (p=0,02) na associação do SDQ Total com a Escala Cognitiva no grupo 

controle. Quanto às correlações das mesmas variáveis, foi encontrada uma forte 

correlação positiva (0,71) entre o SDQ Total e o desempenho da Bayley Cognitiva dos 

participantes do grupo controle. Considerando que todos os participantes com 

desempenho rebaixado nas Escalas Bayley Cognitiva e de Linguagem pertenciam ao 

grupo com histórico de desnutrição e que não foram encontradas associações com as 

classificações no AHEMD E SDQ, acredita-se que a condição desnutrição se 

sobrepõe às oportunidades de estimulação no ambiente domiciliar e ao 

comportamento infantil. 

Palavras-chave: Desnutrição. Desenvolvimento Infantil. Comportamento. Pré-
escolar. Ambiente. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Child development is a result of interactions of many factors, among them, home 

environment, proper nutrition and socioeconomic level. Thus, it is important to study 

the context in which preschoolers with malnutrition are inserted, with the objective of 

verifying possible risk and protection factors. Considering the few studies found in the 

literature, this present study analyzed the environment stimulation level at home and 

the behavior of preschoolers with malnutrition history in ages between 24 and 42 

months and its possible association and correlation with the cognitive and language 

development. It was a transversal, controled, quantitative and observational study. 

Two groups were formed, one with preschoolers with malnutrition history (study) and 

other with preschoolers without malnutrition history (control), with 10 participants in 

each group, paired by age, sex and daycare frequency. Parents or guardians 

answered the Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-

Report (AHEMD-SR) questionnaire, Capacities and Difficulties Questionnaire (CDQ 

Total and Pro-Social) and criteria established by the Research Enterprises Brazilian 

Association – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2014), while 

preschoolers were assessed by the application of the Bayley III (Cognitive and 

Language Scale). For comparison between groups were used the Fisher exact test,  

the Chi-square test (χ2) and the Mann-Whitney test, being considered a significance 

level of α = 0,05 and tendencies of association/differentiation values of p ≤ 0,1. In 

relation to the participants characteristics, was found a significant difference in the birth 

weight (p=0,04) between the two groups. In the categorical analysis of the CDQ Total 

and Pro-Social, no statistically significant differences were found between groups, and 

the majority of participants was classified as normal. The AHEMD-SR indicated 

moderated opportunities for most of participants and no statistically significant 

differences were found between groups, but it drew  our attention the fact that in both 

groups, 90% and 80% in study and control respectively, participants obtained “Very 

weak/weak” in fine and gross motor skills. Considering the Bayley III classification, 

according to the level of stimulation found by the AHEMD-SR, CDQ Total and Pro-

Social and nutritional condition (with or without history of malnutrition), there was 

significance (p=0,02) in the association of the CDQ Total with the Bayley III scale in 



 

 

 

the control group. As for the correlations of the same variables, it was found a strong 

positive correlation (0,71) between CDQ Total and the Bayley III performance in the 

control group participants. Seeing that all participants with reduced performance in the 

Bayley III scale belonged to the group with history of malnutrition and that an 

association with the AHEMD and CDQ classifications was not found, we believe that 

the malnutrition condition overrides opportunities of environment stimulation at home 

and child behavior.   

Key words: Malnutrition. Child development. Behavior. Preschoolers. Environment.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estado nutricional é uma condição resultante da interação de fatores do 

próprio indivíduo e do ambiente, como características demográficas, 

socioeconômicas, de saúde, sociais, comportamentais e de influências motivacionais 

e fatores genéticos. Esta característica multifatorial torna difícil a determinação de 

seus efeitos, mas a identificação da natureza e a extensão do papel da nutrição no 

desenvolvimento do indivíduo são importantes, uma vez que essa condição pode ser 

modificada (BRYAN et al., 2004). 

A desnutrição consiste em uma doença com forte determinação social, também 

multifatorial, que possui grande correlação com a pobreza. Do ponto de vista clínico, 

pode ser definida como um estado de emagrecimento ou crescimento ponderal 

insuficiente. De modo geral, a desnutrição começa a se desenvolver quando a dieta 

do indivíduo não é capaz de atender às necessidades energéticas e/ou proteicas, e 

sua gravidade vai variar de acordo com o grau de deficiência, a idade ou a presença 

de outras doenças nutricionais ou infecciosas (BRASIL, 2013- Manual Instrutivo para 

Implementação da Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil). 

Em estudos epidemiológicos realizados com a Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição (PNSN) e com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) nos 

anos de 1989 a 2006, observou-se uma redução significativa da desnutrição de 

crianças brasileiras menores de cinco anos, de 7,1% para 1,7%. Porém, essa redução 

não ocorreu de forma uniforme nos estratos populacionais, mantendo um índice de 

desnutrição de 16,4% nos beneficiados pelo Programa Bolsa Família, de 26,0% na 

população indígena e de 14,8% na população quilombola (BRASIL, 2013), 

representado ainda um importante foco de atenção para a saúde pública. 

Segundo Araújo (2010), existem dois principais tipos de fatores associados à 

desnutrição infantil, os distais e os intermediários. No primeiro grupo, destacam-se as 

variáveis socioeconômicas, medidas através da renda familiar, escolaridade dos pais 

ou disponibilidade de bens de consumo, exercendo influência direta ou indireta. Já no 

segundo grupo são incluídas características do ambiente, como disponibilidade de 
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água, saneamento, tipo de domicílio, número de cômodos, e os fatores maternos ou 

reprodutivos, como idade, altura, número de gestações e tipos de parto. 

Além da insuficiência alimentar, outro fator de desnutrição infantil diretamente 

ligado à pobreza é a exposição às doenças infecciosas. Desnutrição e infecções 

recorrentes em geral estão associadas, formando um círculo vicioso de alto risco para 

o desenvolvimento na infância (UNICEF, 2006). 

A desnutrição assume maior importância junto às crianças que vivem em 

condições socioeconômicas e culturais menos favorecidas, pois a pouca experiência 

com a leitura e a escrita pode ter seus efeitos potencializados quando associados à 

desnutrição, aumentando as chances de atrasos cognitivos e linguísticos, podendo 

levar a graves déficits no desenvolvimento (MANSUR; NETO, 2006; SAWAYA, 2013). 

Sabe-se que os primeiros anos de vida - especialmente os três iniciais – são 

cruciais para a aquisição de conhecimentos e habilidades (BISCEGLI et al., 2007), 

sendo considerados críticos para o desenvolvimento cognitivo, motor e sócio 

emocional (SUDFELD et al., 2015). Este desenvolvimento é resultado da interação 

das características biológicas da criança e de fatores externos, entre eles as 

características culturais e sociais do meio onde ela está inserida (BISCEGLI et al., 

2007). Defilipo et al (2012) destacam que o ambiente domiciliar tem sido apontado 

como o fator extrínseco que mais influência o desenvolvimento infantil. Além das 

características da casa, o primeiro ambiente vivenciado pelo lactente no início da vida, 

a interação com os pais, a variabilidade de estimulação e a disponibilidade de 

brinquedos também são indicadores críticos para a qualidade do ambiente domiciliar. 

Considerando que a desnutrição é um fator agravante para condições de 

vulnerabilidade do organismo, que existem evidências de sua importância para o 

desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) e que o desenvolvimento infantil 

é resultado da interação de vários fatores, é importante estudar o contexto onde essa 

condição está inserida e verificar as possíveis condições que podem agir como 

protetoras de seus efeitos no organismo. Tendo em vista a existência de poucos 

estudos abordando o tema, o presente estudo teve como objetivo analisar o 

comportamento e o ambiente domiciliar de pré-escolares com histórico de desnutrição 

e sua possível associação com o desenvolvimento cognitivo e de linguagem. 

  



11 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar o nível de estimulação ambiental 

presente no domicílio e o comportamento de pré-escolares com histórico de 

desnutrição na faixa etária de 24 a 42 meses e sua possível associação e correlação 

com o desenvolvimento cognitivo e de linguagem. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Verificar e comparar o nível de estimulação ambiental presente no domicílio 

dos pré-escolares com e sem histórico de desnutrição. 

 

 Verificar e comparar o comportamento de pré-escolares com e sem histórico 

de desnutrição.  

 

 Verificar a possível associação e a correlação entre o comportamento e o 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem de pré-escolares com e sem histórico de 

desnutrição. 

 

 Verificar a possível associação e a correlação entre o nível de estimulação 

ambiental presente no domicílio e o desenvolvimento cognitivo e de linguagem de pré-

escolares com e sem histórico de desnutrição. 
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3. MÉTODOS  

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

O estudo em questão é do tipo transversal, controlado, quantitativo e 

observacional, no qual foi avaliado o nível de estimulação ambiental, o 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem e o comportamento de pré-escolares na 

faixa etária de 24 a 42 meses com e sem histórico de desnutrição.  

 

 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Foram recrutados pré-escolares com histórico de desnutrição para o grupo de 

estudo e pré-escolares sem histórico de desnutrição para o grupo controle. A escolha 

da faixa etária baseou-se em um levantamento inicial feito no Serviço de Atenção ao 

Desnutrido (SAD), na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde foi encontrado um 

número maior de crianças desnutridas com essas idades. Além disso, representa uma 

fase de maior desenvolvimento cognitivo e de linguagem, tornando mais fácil a 

percepção de possíveis déficits. O limite máximo da idade foi dado com base na idade 

de abrangência dos instrumentos escolhidos para a pesquisa, os quais permitem 

avaliação até os 42 meses de idade.  

De março a abril de 2015, recrutaram-se crianças cadastradas no SAD, com 

idade de 24 a 42 meses, usuárias das Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS) 

dos bairros São Pedro, Santos Dumont, Santa Cruz, Milho Branco, Nova Era e Jóquei 

Clube II, e no Departamento de Saúde da Criança e Adolescente do município de Juiz 

de Fora, Minas Gerais.  

O presente estudo faz parte de um projeto maior, o qual teve autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde (ANEXO A) de Juiz de Fora, Minas Gerais, e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, em 26 de março de 2014, parecer nº 568.836/2014 (ANEXO 
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B). Os participantes da pesquisa foram voluntários e tiveram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A) assinado pelos pais ou 

responsáveis, que receberam uma cópia do mesmo. 

 

A escolha dos participantes não foi aleatória e para seleção foram utilizados  os 

critérios a seguir: 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

 

 Grupo de estudo: constituído por pré-escolares com histórico de desnutrição, 

que frequentavam ou não a creche, cadastrados no Serviço de Atenção ao 

Desnutrido (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora. 

 Grupo controle: formado por pré-escolares sem histórico de desnutrição, 

pareados com o grupo de estudo segundo o sexo, idade e frequência à creche. 

Estes participantes foram recrutados nas UAPS Dom Bosco, Monte Castelo, 

São Pedro e no Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente.  

 

Para o adequado pareamento, o grupo controle foi constituído depois da formação 

do grupo de estudo.  

 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 

Foram excluídos do estudo nascidos prematuros, com alterações neurológicas 

(Paralisia Cerebral, Hidrocefalia, Hemorragia intra-craniana, Lesão de plexo braquial), 

síndromes genéticas ou congênitas (i.e. Síndrome de Down, Síndrome da Rubéola 

Congênita, Síndrome de Alport), malformações (Mielomeningocele, agenesias e 

focomielias), alterações sensoriais (visuais e auditivas), ou outras alterações que 

comprometam a movimentação normal dos pré-escolares durante o período de estudo 

(como, fraturas, luxações, alterações cardiorrespiratórias crônicas, entre outras). 
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3.3 VARIÁVEIS ESTUDADAS E CONCEITOS 

 

 

3.3.1 Variáveis independentes 

 

 Desnutrição 

A desnutrição nos primeiros anos de vida, refletida por indicadores 

antropométricos do estado nutricional, é um dos maiores problemas de saúde 

enfrentados por países em desenvolvimento. Há evidências exaustivas de que déficits 

de crescimento na infância estão associados a maior mortalidade, excesso de 

doenças infecciosas, prejuízo para o desenvolvimento psicomotor, menor 

aproveitamento escolar e menor capacidade produtiva na idade adulta (MONTEIRO 

et al., 2009). 

Utilizou-se para o recrutamento dos participantes o Serviço de Atendimento ao 

Desnutrido (SAD) que é um serviço da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora de amparo 

à criança desnutrida que objetiva tratar e prevenir os problemas de saúde associados 

à desnutrição, promovendo a recuperação do estado nutricional. Esse serviço 

funciona em algumas Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS´s) da cidade e 

atende a crianças de seis meses a sete anos de idade diagnosticadas como 

desnutridas por meio de medidas antropométricas, as quais passam a fazer parte do 

banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Após o 

diagnóstico do risco nutricional, o SAD busca a causa da desnutrição e realiza exames 

clínicos e laboratoriais, os quais direcionam o tratamento (OLIVEIRA et al., 2012). 

As medidas antropométricas mais utilizadas e recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para crianças menores de cinco anos são: altura para idade 

(A/I), peso para idade (P/I), peso para altura (P/A). Para caracterização da 

desnutrição, o SAD utiliza esses critérios descritos acima. Esses indicadores podem 

ser expressos de três formas distintas: o percentual de adequação para a mediana, a 

distribuição percentílica e o escore Z (distribuição ou curva normal). O critério de 

classificação escore Z, mostra em unidades de desvio padrão o afastamento do valor 

antropométrico observado para o valor esperado dessa medida em uma população 

de referência escolhida, sendo recomendado o uso dos valores abaixo -2 escore Z 
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como indicador de desnutrição infantil e +2 escore Z para sobrepreso (BRASIL, 2010) 

(ANEXO C). 

Para participar do presente estudo, o pré-escolar não precisou estar com a 

condição de desnutrição no momento da coleta de dados, mas sim pertencer ao SAD, 

o que indica que esta condição esteve presente em um momento recente do seu 

desenvolvimento. 

 Desenvolvimento Cognitivo e Linguagem (Bayley-III) 

Avaliou-se o desenvolvimento cognitivo e de linguagem, utilizando a Bayley Scales 

of Infant Development – Third Edition (Bayley-III), 2006 (ANEXO D). Essas escalas 

foram desenvolvidas inicialmente em 1933 por Nancy Bayley e colaboradores e 

posteriormente revisadas, gerando três versões. 

É subdivida em cinco domínios: Cognição, Linguagem (comunicação expressiva e 

receptiva), Função Motora (grossa e fina), Social–emocional e Componente 

adaptativo. Os três primeiros domínios são observados com a criança em situação de 

teste e os dois últimos são observados por meio de questionários preenchidos pelos 

pais ou cuidadores (BAYLEY, 2006). 

A Escala Bayley–III é uma atualização dos dados normativos da Bayley Scales of 

Infant Development – Second Edition (Bayley-II) com amostra contemporânea e 

representativa, indicada para avaliar crianças de 16 dias de vida a 42 meses de idade, 

apresentando melhora do conteúdo dos testes, melhora da qualidade psicométrica e, 

consequentemente, maior utilidade clínica. Dentre estes domínios está a Escala 

Cognitiva que determina como a criança pensa, reage e aprende sobre o mundo ao 

seu redor, sendo composta por 91 itens; a Escala de Linguagem está subdivida em 

dois subtipos: Comunicação Receptiva – parte que determina como a criança 

reorganiza sons, entende, fala e direciona palavras, composta de 49 itens – e a 

Comunicação Expressiva – parte que determina como a criança se comunica usando 

sons, gestos e palavras, composta de 48 itens. A Escala Motora está subdividida em 

Escala Motora Grossa e Fina. A Escala Motora Grossa determina como a criança 

movimenta seu corpo em relação à gravidade, composta de 72 itens, e a Escala 

Motora Fina determina como a criança usa suas mãos e dedos para fazer algo, 

composta de 66 itens (BAYLEY, 2006). A Bayley-III vem acompanhada por um Kit com 

materiais de teste padronizados, porém, alguns materiais foram providenciados pela 
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equipe envolvida na pesquisa de acordo com o próprio manual. Para este estudo 

serão utilizadas apenas a Escala Cognitiva e de Linguagem, sendo utilizados os 

seguintes materiais:  

 Escala Cognitiva: argola com cadarço, bola pequena, chocalho, sino, 

cronômetro, blocos sem furo, livro de estímulo, argola com glitter, espelho, pato 

amarelo de apertar, toalha, xícara, régua amarela com furos, bracelete com 

glitter, cereal, pote, tábua rosa de encaixe, boneca, urso, copos, colheres, caixa 

de acrílico, lápis, quebra-cabeça, pinos amarelos, azuis e vermelhos, tábua 

azul de encaixe, patos azuis, amarelos e vermelhos, jogo da memória, régua 

vermelha, cadarço e blocos sem furo. 

 Escala de Linguagem: livro de história, pato amarelo, livro de figuras, 

cronômetro, boneca, urso, copo plástico, colheres, papel, patos, blocos, livro 

de estímulo, xícara e cadarço. 

Além destes materiais, foram utilizados uma mesa de tamanho normal, duas 

cadeiras, toalhas de papel e álcool para a higienização dos brinquedos. 

De acordo com o manual da Bayley-III (BAYLEY, 2006), para dar início à avaliação, 

a idade da criança corresponde a uma letra do alfabeto que está contida na folha de 

registro e essa letra determinará o primeiro item, inicio da avaliação. Para dar 

sequência, a criança precisa acertar os três primeiros itens consecutivos de sua letra 

correspondente, quando isso não ocorrer, voltará à letra anterior, correspondente à 

uma idade inferior. E se mesmo assim, a criança não conseguir realizar de forma 

adequada a atividade, a avaliadora retrocede para as letras anteriores até que ela 

acerte três itens consecutivos, o que permitirá a continuidade da avaliação. Caso, a 

criança erre cinco itens consecutivos, a avaliação será finalizada. A realização ou não 

das atividades credita um ponto ou nada, respectivamente.  

Os valores dos participantes do presente estudo foram registrados no roteiro de 

avaliação e gerou o Raw Score ou escore bruto da escala. O valor do Raw Score é 

convertido para pontos padronizados na escala em questão utilizando um software 

específico fornecido pela escala, obtendo-se o Index Score (IS) ou escore normativo.  

Para interpretação individual da avaliação, a classificação na escala seguiu as 

padronizações definidas no manual de acordo com o IS: 

 

• IS maior ou igual a 130 – Performance Muito Superior 
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• IS entre 120 a 129 – Performance Superior 

• IS entre 110 a 119 – Performance Média Alta 

• IS entre 90 a 109 – Performance Média 

• IS entre 80 a 89 – Performance Média Baixa 

• IS entre 70 a 79 – Performance Levemente Rebaixada 

• IS menor ou igual a 69 – Performance Extremamente Rebaixada 

 

 Para análise dos dados no presente estudo foi utilizado o IS (variável contínua) 

e a seguinte categorização: 

• Performance Adequada: IS ≥ 80 

• Performance Rebaixada: IS < 80 

 

3.3.2 Variáveis dependentes 

 

 Nível de estimulação ambiental domiciliar (AHEMD-SR) 

 Para avaliação do estímulo ambiental domiciliar foi aplicado o questionário 

Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report (AHEMD-

SR), (ANEXO E). 

 O AHEMD-SR avaliou a qualidade e a quantidade dos aspectos do lar 

(oportunidades e eventos) que conduzem, estimulam ou aprimoram o 

desenvolvimento motor de crianças com idade entre 18 e 42 meses. Trata-se de um 

instrumento de autoavaliação, composto por uma seção sobre as características da 

criança e da família, duas seções sobre as características do ambiente físico interno 

e externo do lar, e uma seção sobre variedade de estimulação propiciada pela família 

na rotina diária (MIQUELOTE, 2011). 

 As questões referentes às características da criança englobam nome, sexo, 

data de nascimento, peso ao nascer e quanto tempo frequenta creche ou escola. 

Referentes às características da família englobam o tipo de residência em que moram, 

há quanto tempo e quantos quartos possuem, quantos adultos e crianças residem 

nela, qual o grau de escolaridade da mãe e do pai e qual a renda mensal da família.  

 Com relação à dimensão “Ambiente Físico da Habitação” há seis questões 

relativas ao ambiente externo (tipos de superfícies, presença de superfícies 

inclinadas, algum suporte para a criança se pendurar, escadas, superfície elevada que 
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a criança possa subir, descer e saltar e local exclusivo para brincar) e as questões 

relativas ao ambiente interno (espaço suficiente para a criança correr ou brincar, tipos 

de superfícies, mobília ou objeto que possa se pendurar, superfície que possa cair 

com segurança, escadas, quarto de brinquedo, lugar de fácil acesso para a criança 

guardar e escolher os brinquedos na hora de brincar e algum objeto ou mobília que a 

criança possa subir, descer e saltar). 

 Relacionado à dimensão “Atividades Diárias” são abordadas 16 questões 

quanto à variedade de estimulação que englobam o dia-a-dia da criança, se ela brinca 

com os pais, com outros adultos e com crianças da mesma idade, se ela escolhe o 

próprio brinquedo, se anda descalça e utiliza roupas que permitam uma 

movimentação livre, se são estimuladas pelos pais em diferentes brincadeiras, o 

tempo e o modo que a criança permanece em diferentes ambientes e como os pais 

consideram o espaço físico do domicílio. 

 A última dimensão, “Brinquedos e Materiais Existentes na Habitação”, com 28 

questões que aborda os tipos e a quantidade de materiais de motricidade fina e grossa 

encontrados no ambiente domiciliar da criança, através da sua descrição, função e 

ilustração.  

Após o preenchimento do questionário pelos pais dos participantes do presente 

estudo, os dados foram inseridos na calculadora própria do instrumento AHEMD-SR, 

que é consolidada no programa Microsoft Excel por seus idealizadores. O programa 

AHEMD Calculator VPbeta1.5.xls se encontra disponível  no endereço eletrônico - 

http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm. A calculadora forneceu a 

pontuação Total e das dimensões do questionário, bem como as classificações das 

mesmas. (PROJECTO AHEMD) 

Para a soma das questões de cada dimensão se obtém um score que a 

classifica como: “Muito Fraca”, “Fraca”, “Boa” e “Muito Boa”.  Somando-se o score de 

cada dimensão, obtém-se o score total do AHEMD-SR, que quantifica as 

oportunidades (affordances) presentes no domicílio em “Baixa”, “Média” e “Alta”, se 

referindo, respectivamente, a “poucas oportunidades”, “oportunidades razoáveis” ou 

“oportunidades muito boas” para o desenvolvimento infantil. 

 

 

 

http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm
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 Comportamento 

 

O comportamento dos participantes foi avaliado pelo Questionário de 

Capacidades e Dificuldades – SDQ (ANEXO F). Este é um teste de triagem para 

distúrbios na saúde mental infantil que foi desenvolvido por Goodman (1997), de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV), sendo utilizado para verificar a presença ou ausência 

de indicadores de alteração comportamental. Esse questionário é de uso livre 

(www.sdqinfo.com) e apresenta um formato que permite rápida aplicação.  

O instrumento é composto por cinco escalas onde cada uma apresenta cinco 

itens. As escalas de sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade e 

problemas de relacionamento com colegas podem ser unidas para formar o Total de 

Dificuldades. Existe ainda a escala de comportamento pró-social que é analisada 

separadamente, pois se caracteriza como um indicador de capacidade.  

O questionário é apresentado em três versões para o preenchimento: da 

criança (acima de 11 anos), dos pais e dos professores. No presente estudo utilizou a 

segunda versão, que é preenchida pelos pais. Na aplicação do questionário são 

realizadas afirmativas que são respondidas pelos pais como: falso, mais ou menos 

verdadeiro ou verdadeiro. No cálculo do escore as respostas são codificadas em 0, 1 

e 2 pontos e em cada escala de sintomas os pontos são somados, variando, assim, 

de 0 a 10 pontos. O escore do Total de Dificuldades é dado pela soma das escalas 

que o compõem, variando de 0 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação obtida, maior 

a indicação de problemas comportamentais. Quanto ao comportamento pró-social 

(pontuado de 0 a 10), essa pontuação é analisada de maneira inversa, quanto maior 

a pontuação melhor, indicando a presença de mais capacidades (GOODMAN; 

LAMPING; PLOUBIDIS, 2010). 

 

3.3.3 Variáveis pareadas 

 

 

 Frequência à creche: foi consultado aos pais ou responsáveis se os pré-

escolares frequentavam ou não creches da cidade de Juiz de Fora. Para cada 

http://www.sdqinfo.com/


20 

 

 

 

participante do grupo de estudo que frequentasse a creche, recrutou-se um 

participante em igual condição para compor o grupo controle. 

 

 Idade: considerou a idade em meses dentro da faixa etária de 24 a 42 meses. 

Para pareamento, houve variação de 2 meses, para mais ou para menos, desde que 

o pré-escolar encontrasse na mesma letra na Bayley-III que o seu par. 

 

 Sexo: feminino ou masculino. 

 

3.3.4 Variáveis de controle 

 

  Nível socioeconômico (NSE) dos pais: foi avaliado segundo o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB), válido a partir de 01/01/2014, critério 

estabelecido pela ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ANEXO 

G). O CCEB é um indicador usado para definir uma segmentação mais apropriada da 

população em classes econômicas para fins relacionados ao consumo. Permite 

identificar o real potencial de consumo das famílias brasileiras. A classificação divide 

a população brasileira em seis estratos socioeconômicos denominados A, B1, B2, C1, 

C2 e DE (ABEP, 2014).  

 

 Escolaridade da mãe: foi descrita em ciclos de estudo (Analfabeto, Ensino 

Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Incompleto, 

Ensino Médio Completo, Ensino Superior Incompleto, Ensino Superior Completo ou 

mais), mas para pareamento foram consideradas três categorias: analfabetos, até 9º 

ano (Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo) e acima do 9º 

ano (Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Ensino Superior Incompleto, 

Ensino Superior Completo ou mais) (ANDRADE et al., 2005; DEFILIPO et al., 2012; 

MARTINS et al., 2004; MIQUELOTE, 2011). 

 

 Número de irmãos: dividido em três grupos (ausência de irmãos, 1 a 2 irmãos 

e 3 ou mais irmãos) (ANDRADE et al., 2005; DEFILIPO et al., 2012; GODINHO; 

FIGUEIREDO, 2010; MARTINS et al., 2004). 
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 Número de adultos no domicílio: dividida em dois grupos (1 a 2 adultos no 

domicílio e 3 ou mais adultos no domicílio) (DEFILIPO et al., 2012). 

 

 Estado civil do cuidador: classificado em vive com companheiro (casado ou 

união estável) ou não vive com companheiro (solteiro, divorciado ou viúvo) 

(ANDRADE et al., 2005; DEFILIPO et al., 2012). 

 

 Escolaridade do pai: analisado em ciclos de estudo (Analfabeto, Ensino 

Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Incompleto, 

Ensino Médio Completo, Ensino Superior Incompleto, Ensino Superior Completo ou 

mais), mas para análise dos dados considerou-se as três categorias: analfabetos, até 

9º ano (Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo) e acima do 

9º ano (Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Ensino Superior 

Incompleto, Ensino Superior Completo ou mais) (DEFILIPO et al., 2012; MARTINS et 

al., 2004; MIQUELOTE, 2011). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

   

Como este estudo deriva de um projeto maior, a autorização pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora – 

UFJF (ANEXO C) é a mesma, tendo sido enviado apenas um adendo para extensão 

do cronograma de sua execução.  

Foi realizado um levantamento dos potenciais participantes do grupo de estudo 

nas UAPS dos bairros São Pedro, Santos Dumont, Milho Branco, Jóquei Clube II, 

Santa Cruz e no Departamento de Saúdo da Criança e do Adolescente. Inicialmente, 

foram encontrados 79 pré-escolares cadastrados no SAD na faixa etária de interesse 

do estudo, porém muitos dados estavam desatualizados, com 22 potenciais 

participantes sem contato telefônico na ficha e 32 com dados telefônicos incorretos. A 

partir de então, foi realizada a busca ativa e tentativa de atualização desses dados, 

através dos agentes comunitários e/ou responsáveis pelo SAD das respectivas UAPS. 

Sendo possível contatar os responsáveis de 25 pré-escolares. Dentre os quais houve 

recusa de uma das mães, uma criança recebeu alta do SAD e duas não se 

enquadravam nos critérios de inclusão. 
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 Para coleta de dados, o primeiro contato foi através de telefonema, onde as 

acadêmicas envolvidas no estudo se apresentavam, fazendo os esclarecimentos 

iniciais sobre a pesquisa e sobre a importância da avaliação para o pré-escolar. Após 

isto, verificou-se o preenchimento ou não dos critérios de inclusão e de exclusão. O 

pré-escolar que atendeu a esses critérios foi convidado a participar do estudo, através 

de seus pais ou responsáveis e, em caso de aceitação, agendou-se uma data para o 

comparecimento no local para coleta de dados. No dia agendado, os pais assinaram 

o TCLE, preencheram o questionário próprio, o AHEMD-SR e o SDQ. Como última 

etapa, as acadêmicas realizaram a avaliação do pré-escolar com a Bayley-III (Escala 

Cognitiva e Linguagem).  

A coleta de dados foi realizada na Clínica Infantus e no Departamento de Saúde 

da Criança e do Adolescente (DSCA) (ANEXO H), devido a suas localizações no 

centro de Juiz de Fora, facilitando o deslocamento dos participantes. A utilização do 

espaço físico da clínica Infantus foi autorizada por uma das sócias, a qual é co-

orientadora do projeto, e a do DSCA pela diretora. Quando o participante não 

compareceu na data e local agendado, foram realizadas mais três tentativas, caso ele 

não comparecesse foi considerado como recusa. Devido às dificuldades alegadas 

pelos responsáveis para comparecer ao local da avaliação, foi dada a opção de 

realizar a coleta de dados no domicílio dos participantes, o que ocorreu em 11 casos 

em ambos os grupos. 

Foram encontrados no decorrer da coleta, muitas dificuldades para avaliar os 

participantes. No grupo de estudo, sete pré-escolares foram agendados e não 

compareceram por três tentativas consecutivas e dois já desistiram após a primeira 

marcação, pois mudaram para outro município e os pais alegaram impossibilidade de 

comparecimento. Desta forma, foi possível realizar a avaliação em 12 pré-escolares 

deste grupo.  

 Para a formação do grupo controle, sem histórico de desnutrição, foram 

recrutados pré-escolares usuários das UAPS, seguindo os critérios de pareamento 

citados anteriormente. Portanto, o grupo controle foi formado depois da formação do 

grupo de estudo. Foram encontrados 71 potenciais participantes, 31 não atendiam 

aos critérios de pareamento restando 40 pré-escolares, destes, sete foram marcados 

e não compareceram e 10 foram avaliados O contato inicial com os pais ou 

responsáveis desse grupo também aconteceu através de telefonema e seguiu o 
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mesmo procedimento utilizado para o grupo de estudo. Eles foram esclarecidos sobre 

a pesquisa e caso aceitassem era checado o atendimento aos critérios de inclusão 

(considerando as características do seu possível par) e de exclusão. Em caso de 

atendimento a todos os critérios, as pesquisadoras agendavam uma data e horário 

para a avaliação, onde os pais assinavam o TCLE, o questionário próprio, o AHEMD-

SR e o SDQ.  

A avaliação cognitiva e de linguagem foi realizada por duas acadêmicas de 

fisioterapia, que receberam treinamento prévio para a aplicação das Bayley Scales of 

Infant Development – Third Edition (Bayley-III). O treinamento foi dividido em teórico 

(leitura e entendimento de cada item, com posterior discussão em reuniões semanais) 

e “prática piloto” (aplicação da Bayley-III em diferentes crianças e discussão entre o 

grupo até atingir o nivelamento de habilidades entre todos), e foi coordenado por 

profissional habilitada para este fim. Posteriormente, toda a equipe foi submetida ao 

cálculo do índice de concordância inter-observador, com base em 10 avaliações de 

lactentes e pré-escolares de diferentes faixas etárias. Foi obtido um valor de 0,95 a 

0,98 (Cronbach's Alpha Reliability), indicando que todos os membros da equipe 

estavam aptos a coletar dados confiáveis com a referida escala. 

 Os pais ou responsáveis acompanhavam a avaliação do pré-escolar com a 

Bayley-III (Escala Cognitiva e Linguagem), incentivando seus filhos na realização de 

determinada atividade, desde que não interferissem na performance do mesmo. 

 A coleta de dados, com a aplicação da Bayley, teve duração máxima de 120 

minutos para cada pré-escolar, sendo que quando ocorre-se alguma impossibilidade 

de terminar a avaliação no dia marcado, foi agendada uma nova data no prazo de até 

7 dias, para que essa fosse finalizada. 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados individuais coletados foram registrados no questionário próprio 

(APÊNDICE B) e posteriormente arquivados no programa Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 13.0, com o qual foi realizado a análise estatística. Foi 

realizada uma análise descritiva das características dos participantes de cada grupo. 

Os resultados do questionário SDQ e do AHEMD-SR foram apresentados em 

variáveis contínuas e em variáveis categóricas. Verificou-se a hipótese de 
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normalidade e posteriormente foram escolhidos os testes de acordo com o resultado 

(paramétricos ou não paramétricos). Para comparação entre os grupos de variáveis 

categóricas utilizou o teste Exato de Fisher ou Qui-quadrado (χ2). Para verificar as 

associações entre os grupos de variáveis contínuas, foi utilizado o teste t ou de Mann-

Whitney. Para cálculo das correlações foi utilizado o teste de Pearson. Em todas as 

análises foi considerado o nível de significância α=0,05 e tendências de 

associação/diferenciação os valores de p ≤ 0,1. As correlações foram classificadas 

como: forte= valores acima de 0,70 (inclusive); moderada= valores entre 0,45 

(inclusive) e 0,70; e fracas= valores abaixo de 0,45.  
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4 RESULTADOS 

 

Foram avaliados 12 pré-escolares com histórico de desnutrição, entretanto, não 

foram encontrados os pares (sem desnutrição) que atendessem aos critérios para o 

adequado pareamento para dois deles. Desta forma, a amostra final foi composta por 

20 participantes, 10 no grupo de estudo e 10 no grupo controle, com média de idade 

de 32,1 meses no grupo de estudo e 31,2 no controle, sendo 5 crianças do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino em cada grupo. As características dos participantes 

estão descritas na Tabela 1.  

Como as variáveis idade, sexo e frequência a creche foram utilizadas para 

realizar o pareamento, não houve diferença entre os grupos. Quanto ao nível 

socioeconômico (classificação ABEP 2014), apesar de não ter sido encontrada 

diferença estatisticamente significativa, foi observado um alto percentual de 

participantes nas classes DE (30%) no grupo de estudo e participantes classificados 

como B2 apenas no grupo controle (20%). Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos quanto às outras variáveis categóricas de controle, mas 

o peso ao nascimento indicou superioridade já esperado para o grupo de controle 

(p=0,041). Também foram encontrados três participantes do grupo de estudo e um do 

grupo controle com baixo peso ao nascimento (abaixo de 2.500 g). 

 

Tabela 1 – Características dos participantes. 

Variáveis Grupo de 
estudo 

Grupo controle p-valor 

 f(%) f(%)  

    
Histórico de desnutrição 10 (100%) 0 (-)  

    
Idade em meses 32,1 31,2  

    
ABEP    

    
B2 0 (-) 2 (20%) 0,12* 
C1 2 (20%) 4 (40%)  
C2 5 (50%) 4 (40%)  
DE 3 (30%) 0 (-)  

    
   (continua) 
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Tabela 1- Características dos participantes                                (conclusão) 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle 
 

p-valor  

 f(%) f(%)  

Frequência à creche    
    

Sim 3 (30%) 3 (30%)  
Não 7 (70%) 7 (70%)  

    
Escolaridade materna    

    
Até o 9º ano 8 (80%) 10 (100%) 0,47** 

Acima do 9º ano 2 (20%) 0 (-)  
    

Escolaridade paterna    
    

Até o 9º ano 9 (90%) 8 (80%) 0,58* 
Acima do 9º ano 1 (10%) 1 (10%)  

Não sabe informar 0 (-) 1 (10%)  
    

Número de irmãos    
    

Nenhum 3 (30%) 4 (40%) 0,89* 
1 a 2 6 (60%) 5 (50%)  

3 ou mais 1 (10%) 1 (10%)  
    

Número de adultos    
    

1 a 2 5 (50%) 6 (60%) 1,00** 
3 ou mais 5 (50%) 4 (40%)  

    
Estado civil do 

cuidador 
   

    
Vive com o 

companheiro(a) 
8 (80%) 9 (90%) 1,00** 

Não vive com o 
companheiro(a) 

2 (20%) 1 (10%)  

    
 Média ± DP Média ± DP  
    
Peso ao nascer (g) 2771, 50  ± 334,66 3205,50  ± 527,30 0,04*** 

Legenda: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2014 (ABEP); f= 
frequência; %= percentil; DP= desvio padrão; g= gramas. 
*Teste χ2. ** Teste de Fisher. *** Teste t 

 
Na análise categórica do AHEMD-SR (Tabela 2) não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos, onde prevaleceu o “Nível Médio” de 

oportunidades de estimulação ambiental em ambos os grupos. No espaço externo no 
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grupo de estudo houve predominância na classificação “Fraca ou Muito Fraca”, já no 

grupo controle a classificação mostrou uma melhor distribuição. Com relação ao 

espaço interno e a variedade de estimulação, ambos os grupos apresentaram 

predominantemente classificação “Boa ou Muito Boa”. Na análise da estimulação por 

materiais de motricidade fina e grossa, houve predominância na classificação “Fraca 

ou Muito Fraca” em ambos os grupos. 

 
Tabela 2 – Classificação e comparação das variáveis categorizadas dos grupos 
do AHEMD-SR Total e suas dimensões 

Variáveis Grupo de 
estudo 

Grupo controle p –valor 

 f (%) f (%)  

    
AHEMD-SR 

TOTAL 
   

    
Baixa 3 (30%) 4 (40%) 1,00* 
Média 7 (70%) 6 (60%)  
Alta 0 (-) 0 (-)  

    
Espaço Externo    

    
Muito Fraca/Fraca 8 (80%) 5(50%) 0,16** 

Boa/Muito Boa 2 (20%) 5 (50%)  
    

Espaço Interno    
    

Muito Fraca/Fraca 0(-) 2 (20%) 0,47* 
Boa/Muito Boa 10(100%) 8 (80%)  

    
Variedade    

    
Muito Fraca/Fraca 3 (30%) 2 (20%) 1,00* 

Boa/Muito Boa 7 (70%) 8 (80%)  
    

Motricidade Fina    
    

Muito Fraca/Fraca 9 (90%) 9 (90%) 1,00* 
Boa/Muito Boa 1 (10%) 1 (10%)  

    
Motricidade 

Grossa 
   

    
Muito Fraca/Fraca 8 (80%) 8 (80%) 1,00* 

Boa/Muito Boa 2 (20%) 2 (20%)  
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Legenda: Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report 
(AHEMD-SR); f=frequência; %=percentil. 
 *Teste de Fisher. **Teste χ2. 

 

Na análise categórica do SDQ Total e Pró-Social, foram encontradas poucas 

classificações anormal e limítrofe, desta forma, para permitir uma maior confiabilidade 

das análises estatísticas, essas duas classificações foram agrupadas em uma única 

categoria (anormal/limítrofe). Mesmo assim, a maioria dos participantes foi 

classificada como “Normal” em ambos os grupos, não tendo sido encontradas 

diferenças significativas entre eles (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Classificação e comparação das variáveis categorizadas do SDQ-
Total e Pró-Social 

Variáveis Grupo de 
estudo 

Grupo controle p-valor 

 f(%) f(%)  

    
SDQ-TOTAL    

    
Anormal/Limítrofe 3 (30%) 3 (30%) 1,00* 

Normal 7 (70%) 7 (70%)  
    

SDQ Pró-Social    
    

Anormal/Limítrofe 0(-) 1 (10%) 1,00* 
Normal 10(100%) 9 (90%)  

Legenda: Questionário de Capacidades e Dificuldades  (SDQ); f=frequência; %= 
percentil 
*Teste de Fisher.  

 
 

Na análise do AHEMD- SR (Total e dimensões) e do SDQ (Total e Pró-Social) 

como variáveis contínuas (Tabela 4) também não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos.  

 
Tabela 4 – Comparação entre os grupos do AHEMD-SR (Total e Dimensões) e 
do SDQ (Total e Pró-Social) como variáveis contínuas 

Variáveis Min. Média ± DP Med. Máx. p-valor 

      
AHEMD-SR Total      

      
Grupo estudo 8 10,80 ± 2,90 11,00 14 1,00* 

Grupo controle 7 11,00 ± 2,86 10,50 16  
      
      
     (continua) 
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Tabela 4 – Comparação entre os grupos do AHEMD-SR (Total e Dimensões) 
e do SDQ (Total e Pró-Social) como variáveis contínuas          
                                                                                                            (conclusão) 

Variáveis Min. Média ± DP Med. Máx. p-valor 

      
AHEMD – espaço 

externo 
     

      
Grupo estudo 1 1,90 ± 0,73 2,00 3 0,21* 

Grupo controle 1 2,40  ± 0,96 2,50 4  
      

AHEMD – espaço 
interno 

     

      
Grupo estudo 3 3,90  ± 0,31 4,00 4 0,23* 

Grupo controle 1 3,40  ± 1,07 4,00 4  
      

AHEMD – variação 
de estimulação 

     

      
Grupo estudo 1 3,10  ± 1,28 4,00 4 0,96* 

Grupo controle 2 3,30  ± 0,82 3,50 4  
      

AHEMD- 
motricidade fina 

     

      
Grupo estudo 1 1,30  ± 0,67 1,00 3 0,65* 

Grupo controle 1 1,40  ± 0,69 1,00 3  
      

AHEMD – 
motricidade 

grossa 

     

      
Grupo estudo 1 1,50  ± 0,85 1,00 3 0,72* 

Grupo controle 1 1,60  ± 0,84 1,00 3  
      

SDQ-Total      
      

Grupo estudo 5 11,30  ± 3,91 11,00 17 0,76* 
Grupo controle 7 12,00  ± 4,29 10,50 19  

      
SDQ Pró-Social      

      
Grupo estudo 7 8,20  ± 1,13 8,00 10 0,87* 

Grupo controle 3 7,70  ± 2,00 8,00 10  
Legenda: Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report 
(AHEMD-SR); Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); Mín.= mínimo; DP= 
desvio padrão; Med.=mediana; Máx.=máximo. 
*Teste Mann Whitney 
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Na associação das classificações obtidas pelos participantes no SDQ (Total e 

Pró-Social) e no AHEMD-Total com a Bayley (Escala Cognitiva e linguagem), não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (Tabelas 5, 6 e 7). 

Destaca-se o fato de todos os participantes do grupo controle terem obtido 

classificação normal na Bayley, independente da classificação que obtiveram no SDQ 

ou no AHEMD. Também observou-se que os três participantes que tiveram 

desempenho rebaixado na Bayley cognitiva pertenciam ao grupo de estudo, os quais 

receberam classificação normal no SDQ – Total e Pró-Social. 

 

Tabela 5 – Associação das variáveis categóricas SDQ (Total e Pró-Social) com a 

Bayley Escala Cognitiva 

Variáveis Bayley (Escala Cognitiva)  
  Performance Performance p-valor 
  Rebaixada Adequada  
  f(%) f(%)  

     
SDQ-Total    

     
Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 3 (100%) 0,47* 

 Normal 3 (42,9%) 4 (57,1%)  
     
     

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 3 (100%) ** 

 Normal 0 (-) 7 (100%)  
     
     

SDQ Pró-Social    
     
     

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 0 (-) ** 

 Normal 3 (30%) 7 (70%)  
     
     

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 1 (100%) ** 

 Normal 0 (-) 9 (100%)  
Legenda: Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); Bayley Scales of Infant 
Development – Third Edition (Bayley-III);  f=frequência; %=percentil; 
*Teste de Fisher. ** Devido a inexistência de classificações “Performance Rebaixada” 
não foi possível verificar possíveis diferenças entre grupos. 
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Tabela 6 – Associação das variáveis categóricas SDQ (Total e Pró-Social) com 
a Bayley Escala Linguagem 

Variáveis Bayley (Escala Linguagem)  
  Performance Performance p-valor 
  Rebaixada Adequada  
  f(%) f(%)  

SDQ-Total    
     

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 3 (100%) 1,00* 

 Normal 1 (14,3%) 6 (85,7%)  
     
     

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 3 (100%) ** 

 Normal 0 (-) 7 (100%)  
     

SDQ Pró-Social    
     

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 0 (-) ** 

 Normal 1 (10%) 9 (90%)  
     
     

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 0 (-) 1 (100%) ** 

 Normal 0 (-) 9 (100%)  
Legenda: Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); Bayley Scales of Infant 
Development – Third Edition (Bayley-III); f=frequência; %=percentil. 
*Teste de Fisher. ** Devido a inexistência de classificações “Performance Rebaixada” 
não foi possível verificar possíveis diferenças entre grupos. 

 
 
Tabela 7 – Associação das variáveis AHEMD-SR Total com a Bayley (Escala 
Cognitiva e Linguagem) 

Variáveis Bayley (Escala Cognitiva)  
  Performance Performance p-valor 
  Rebaixada Adequada  
  f(%) f(%)  

AHEMD-SR Total    

Grupo 
estudo 

Baixa 1 (33%) 2 (28,6%) 1,00* 

 Média 2 (66,7%) 5 (71,4%)  
     
    (continua) 
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Tabela 7 – Associação das variáveis AHEMD-SR Total com a Bayley 
(Escala Cognitiva e Linguagem) 
                                                                                                         (conclusão) 

Variáveis Bayley (Escala Linguagem)  
  Performance Performance p-valor 
  Rebaixada Adequada  
  f(%) f(%)  

     
Grupo 

controle 
Baixa 0(-) 4 (40%) ** 

 Média 0(-) 6 (60%)  
     
     

AHEMD-SR Total    
     
     

Grupo 
estudo 

Baixa 0 (-) 3 (33,3%) 1,00* 

 Média 1 (100%) 6 (66,7%)  
     
     

Grupo 
controle 

Baixa 0 (-) 4 (40%) ** 

 Média 0 (-) 6 (60%)  
Legenda: : Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report 
(AHEMD-SR); Bayley Scales of Infant Development – Third Edition (Bayley-III); 
f=frequência; %=percentil. 
*Teste de Fisher. ** Devido a inexistência de classificações “Performance Rebaixada” 
no grupo sem desnutrição não foi possível verificar possíveis diferenças entre 
grupos. 

 
Quando foi realizada a análise do desempenho dos participantes (variável 

contínua) de cada grupo na Bayley (Escalas cognitiva e de linguagem) segundo a 

classificação no AHEMD e no SDQ (Total e Pró-Social), foi encontrada diferença 

significativa (p=0,02) revelando que no grupo controle houve desempenho superior na 

Bayley Cognitiva para os participantes que obtiveram classificação “anormal/limítrofe” 

no SDQ-Total (Tabelas 8 e 9). Apesar disso, encontrou-se maior variabilidade nesse 

subgrupo (verificado pelo alto valor do desvio padrão), o que pode estar relacionado 

ao tamanho da amostra. 

Quanto às correlações das mesmas variáveis (Tabelas 8 e 9), sendo que para 

essa análise foram utilizados apenas os valores contínuos, foi encontrada uma forte 

correlação (0,71), positiva, entre o SDQ-Total e o desempenho na Bayley Cognitiva 

nos participantes do grupo controle, indicando que quando o valor de uma variável 

aumentava o da outra também aumentava. Também foi encontrada uma correlação 
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moderada (0,52), negativa, entre o SDQ-Pró-Social e o desempenho na Bayley Escala 

de Linguagem no grupo de estudo, indicando que enquanto uma variável aumentava 

a outra tendia a diminuir. 

 
Tabela 8 – Associações e correlações entre o AHEMD-SR Total e o SDQ com a 
Bayley (Escala Cognitiva) 

Variáveis Bayley (Escala Cognitiva) 
      
  N Média ± DP p-valor* Correlação

** 

      
AHEMD-SR Total     

      
Grupo 
estudo 

Baixa 3 91,67 ± 15,27 0,73 0,10 

 Média 7 93,57 ± 25,77   
      
      

Grupo 
controle 

Baixa 4 108,75 ± 25,61 0,16 -0,36 

 Média 6 91,67 ± 4,08   
      
      

SDQ-Total     
      

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 3 93,33 ± 12,58 0,56 -0,38 

 Normal 7 92,86 ± 26,27   
      
      

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 3 116,67 ± 24,66 0,02 0,71 

 Normal 7 90,71 ± 4,49   
      
      

SDQ Pró-Social     
      

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrof
e 

0 - *** -0,42 

 Normal 10 93,00 ± 22,26   
      
      

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrof
e 

1 105,00 ± ? 0,21 -0,23 

 Normal 9 97,78 ± 18,39   
Legenda: Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report 
(AHEMD-SR); Bayley Scales of Infant Development – Third Edition (Bayley-III); 
Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); n: número de participantes em 
cada grupo. DP=desvio padrão 
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*Teste Mann-Whitney. **Correlação de Pearson, onde os dados foram utilizados como 
variável contínua. *** Devido a inexistência de classificações “Anormal/limítrofe” no 
grupo com desnutrição não foi possível verificar possíveis diferenças entre grupos. 

 
Tabela 9 – Associações e correlações entre o AHEMD-SR Total e o SDQ com a 
Bayley (Escala de linguagem) 

Variáveis Bayley (Escala de Linguagem) 
      
  N Média ± DP p-valor Correlação 

      
AHEMD-SR Total     

      
Grupo 
estudo 

Baixa 3 96,00 ± 8,66 0,91 -0,04 

 Média 7 98,00 ± 30,38   
      
      

Grupo 
controle 

Baixa 4 110,25 ± 14,70 0,75 -0,06 

 Média 6 103,50 ± 5,82   
      
      

SDQ-Total     
      

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 3 102,00 ± 4,58 0,17 -0,14 

 Normal 7 95,43 ± 30,45   
      
      

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 3 113,67 ± 15,94 0,30 0,42 

 Normal 7 103,00 ± 5,47   
      
      

SDQ Pró-Social     
      

Grupo 
estudo 

Anormal/Limítrofe 0 - *** -0,52 

 Normal 10 97,40 ± 25,16   
      
      

Grupo 
controle 

Anormal/Limítrofe 1 106,00 ± - 0,72 -0,13 

 Normal 9 106,22 ± 10,76   
Legenda: Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report 
(AHEMD-SR); Bayley Scales of Infant Development – Third Edition (Bayley-III); 
Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ); n=número de participantes em 
cada grupo. DP=desvio padrão 
*Teste Mann-Whitney. ** Correlação de Pearson- onde os dados foram utilizados como 
variável contínua. *** Devido a inexistência de classificações “Anormal/limítrofe” no 
grupo com desnutrição não foi possível verificar possíveis diferenças entre grupos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo traz contribuições acerca do contexto relacionado à 

desnutrição uma vez que investiga aspectos do ambiente e do comportamento de pré-

escolares com e sem histórico de desnutrição.  

Na composição da amostra, as análises indicaram características semelhantes 

nos dois grupos, mesmo nas variáveis que não foram utilizadas para pareamento, à 

exceção do peso ao nascimento, que se mostrou superior no grupo controle. Esse 

resultado pode sugerir que os hábitos alimentares inadequados já estavam presentes 

na família, especialmente nos da mãe, desde a gestação. A má alimentação da mãe 

durante a gestação pode impactar diretamente no desenvolvimento do feto, pois é no 

período gestacional que a mãe necessita de mais nutrientes essenciais para seus 

ajustes fisiológicos e sua demanda, garantindo um desenvolvimento e crescimento 

fetal adequados. Assim, a predisposição para a desnutrição pode estar presente 

desde o nascimento, devendo ser reforçada a necessidade do acompanhamento da 

gestante no período pré-natal (GUERRA et al., 2006; BELARMINO et al., 2009; 

FROTA et al., 2011).  

A desnutrição infantil tem origem multicausal relacionada a fatores biológicos e 

sociais, dentre eles estão às más condições de saúde, alimentação, saneamento e 

educação, tendo suas principais origens na pobreza. Neste estudo, em relação à 

condição socioeconômica, utilizando como indicador a classificação ABEP, apesar de 

não ter sido encontrada diferença significativa entre os grupos, notou-se uma leve 

superioridade para o grupo controle, uma vez que só foram encontrados participantes 

da classe B2 nesse grupo, no qual não foram encontrados participantes das classes 

DE. Essa desvantagem socioeconômica em desnutridos vem sendo apontada na 

literatura (FEIJÓ et al., 2011) 

Há evidencias (FEIJÓ et al., 2011; FROTA et al., 2011) de que o maior grau de 

escolaridade materna pode estar associado a um melhor estado nutricional, porém o 

presente estudo evidenciou baixa escolaridade materna em ambos os grupos (até 9º 

ano), o que não permitiu verificar essa possível associação. 

Ao se avaliar o nível de estimulação ambiental através do questionário AHEMD-

SR, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, tendo sido obtida 

a classificação “Média” no escore total em ambos os grupos. Quanto à dimensão 
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materiais de motricidade fina e grossa, houve predomínio na classificação “Muito 

Fraca/Fraca”. Esses resultados vão ao encontro e refletem as características já 

relatadas na literatura nacional quanto às oportunidades de estimulação presentes no 

domicílio de lactentes e pré-escolares brasileiros, inclusive em moradores da cidade 

de Juiz de Fora (DEFILIPO et al, 2012; NOBRE et al, 2009), sugerindo que a condição 

desnutrição não parece estar associada à uma menor oportunidade de estimulação 

no domicílio. 

No que diz respeito ao comportamento, avaliado através do Questionário de 

Capacidades e Dificuldades (SDQ), também não foi encontrada diferença significativa 

entre os grupos. Pouco se sabe sobre essa possível interação 

nutrição/comportamento na infância, mas Liu et al (2004) mostraram que a 

desnutrição aos 3 anos de idade afetou negativamente o comportamento em idades 

posteriores (8, 11 e 17 anos). Desta forma, pode ser que os resultados do presente 

estudo tenham relação com o desenho utilizado (transversal e nos primeiros anos de 

vida), não sendo possível afirmar que essa condição se manteria em idades 

posteriores. 

Foi encontrada diferença significativa (p=0,02) na análise de associação entre 

a Bayley (Escala cognitiva) e o SDQ Total do grupo controle, com vantagem para 

aqueles que apresentaram classificação anormal/limítrofe. Inicialmente esse resultado 

pode dificultar a percepção de alguma hipótese lógica, mas acredita-se que existe 

uma possível relação com características do instrumento utilizado para avaliar o 

comportamento (SDQ- Total ou Pró-Social), que tem como propósito avaliar a saúde 

mental. Analisando cuidadosamente os itens que compõem o questionário e seu 

sistema de pontuação, percebe-se que muitos deles podem não representar 

características relacionadas à cognição e sim a questões sócio emocionais. Por 

exemplo, os itens: “Fica nervoso quando enfrenta situações novas”, “É solitário, 

prefere brincar sozinho” e “Relaciona-se melhor com adultos do que com outras 

crianças” recebem a melhor pontuação quando não são observados, sendo que 

frequentemente esses comportamentos são referidos como comuns em pessoas de 

alto intelecto (PÉREZ, 2009). Desta forma, o fato do participante ter a classificação do 

comportamento como “anormal/limítrofe” no SDQ (Total ou Pró-Social) parece não 

representar um indicador adequado da cognição. Esses achados sugerem que o SDQ 

(Total e Pró-Social) não deveria ser utilizado quando pretende-se investigar na idade 
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pré-escolar (de 24 a 42 meses) questões relacionadas às possíveis associações entre 

a cognição/funções mentais superiores e o comportamento, fato esse que deveria ser 

melhor investigado em estudos posteriores.  

Reforçando essas questões, foi encontrada forte correlação positiva (0,71) 

entre a pontuação do SDQ-Total e da Escala Bayley Cognitiva, mostrando essa 

inversão mostrada no parágrafo anterior, quanto maior a pontuação no SDQ-Total 

(refletindo um pior desempenho), melhor o desempenho na Bayley. Quanto a 

correlação negativa moderada (0,52) encontrada entre o SDQ- Pró-Social e a Escala 

Bayley de Linguagem, como o sistema de pontuação dessa parte do SDQ é o inverso 

(quanto maior, melhor), cabem as mesmas reflexões. Não foram encontrados estudos 

semelhantes para discussão dos presentes achados.  

Considerando que todos os participantes com desempenho rebaixado nas 

Escalas Bayley Cognitiva e de Linguagem pertenciam ao grupo com histórico de 

desnutrição e que não foram encontradas associações com as classificações no 

AHEMD E SDQ, acredita-se que a condição desnutrição se sobrepõe às outras aqui 

estudadas (oportunidades de estimulação no ambiente domiciliar e comportamento). 

Os presentes achados devem ser melhor investigados uma vez que não foi 

realizado um acompanhamento a longo prazo (estudo longitudinal) e o número de 

participantes foi pequeno quando feito o estradiamento segundo os subgrupos de 

acordo com as classificações no AHEMD e SDQ. Desta forma, sugere-se a realização 

de estudos adicionais que possam confirmá-los ou não. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicam que o nível de estimulação do ambiente domiciliar, 

segundo o AHEMD-SR Total, é semelhante entre pré-escolares com e sem histórico 

de desnutrição, com médias oportunidades para a maioria dos participantes. No 

entanto, foi encontrada pouca disponibilidade de materiais de motricidade fina e 

grossa, segundo as dimensões do AHEMD-SR. Também indicaram semelhanças 

entre os grupos quanto ao comportamento uma vez que não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas e a grande maioria dos participantes de 

ambos os grupos obteve classificação normal no SDQ- Total e Pró-Social. 

As oportunidades do ambiente domiciliar não mostraram associação com o 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem, mas o comportamento mostrou-se 

associado ao desenvolvimento cognitivo de pré-escolares sem desnutrição, com forte 

correlação positiva.  

Uma vez que todos os participantes com desempenho rebaixado nas Escalas 

Bayley Cognitiva e de Linguagem pertenciam ao grupo com histórico de desnutrição, 

acredita-se que a condição desnutrição se sobrepõe às oportunidades de estimulação 

presentes no ambiente domiciliar e o comportamento de pré-escolares entre 24 e 42 

meses de idade. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP/UFJF 

36036-900 JUIZ DE FORA - MG – BRASIL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (No caso do responsável pelo menor) 

 

O menor __________________________________________, sob sua responsabilidade, está sendo 

convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Nível de estimulação presente no 

domicílio e desenvolvimento motor entre 24 e 42 meses de idade de pré-escolares com 

desnutrição”. Nesta pesquisa, pretende-se verificar se a desnutrição e a quantidade de estímulos 

recebidos em casa influenciam o desenvolvimento motor de pré-escolares, sendo necessária a 

comparação entre aqueles que tem ou não desnutrição. O motivo que nos leva a pesquisar esse 

assunto é que ainda não existem informações precisas sobre o tema em livros e revistas científicas, 

principalmente com dados referentes à população da cidade de Juiz de Fora. 

Para esta pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): inicialmente serão coletadas 

informações sobre você (nome, endereço, telefone para contato, estado civil, escolaridade, poder 

de compra e número de moradores na sua casa) e sobre seu filho (a) (nome, data de nascimento, 

idade, sexo, estado nutricional, número de irmãos e escolaridade dos pais), o que deve demorar 

cerca de 10 minutos. Posteriormente, você irá preencher o questionário “Oportunidades do 

Ambiente Domiciliar para o Desenvolvimento Motor”, com perguntas sobre a criança,  sua 

família, o espaço físico de sua casa, suas atividades do dia-a-dia e a quantidade e os tipos de 

brinquedos que ela possui, o que deve demorar mais aproximadamente 20 minutos. Caso você 

tenha dificuldades de leitura e/ou entendimento deste questionário, uma das pesquisadoras irá 

ajudá-la com o preenchimento do mesmo. Enquanto você estiver respondendo os questionários, 

duas pesquisadoras treinadas avaliarão o desenvolvimento do seu filho (a) utilizando as “Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil – Terceira Edição (Bayley III)”. Esta avaliação ocorrerá em 

um ambiente próprio e tranquilo, com brinquedos específicos da escala, onde as pesquisadoras 

avaliarão, através de brincadeiras, a realização ou não de determinadas atividades por seu filho 

(a). O tempo de duração aproximada dessa avaliação será de 90 minutos e não oferecerá risco à 

integridade física e psíquica do seu filho (a), além dos riscos a que ele normalmente já está sujeito 

durante o tempo que brinca em casa. Apesar disto, havendo acidentes comprovadamente 

relacionados à realização dos testes, os pesquisadores se comprometem a tomar as devidas 

providências, assumindo os custos e encaminhando aos tratamentos necessários. A equipe 

responsável pelos testes foi previamente treinada, sob a coordenação da Dra. Jaqueline S. Frônio 

(Profª da Faculdade de Fisioterapia da UFJF).  

Concordando em participar desse estudo, será necessário que você e seu filho (a) compareçam ao 

local de realização da avaliação (Departamento da Criança e do Adolescente da Prefeitura de Juiz 

de Fora localizado na Rua São Sebastião, 772/776 - Centro), em uma data e horário marcado, de 

acordo com sua conveniência e disponibilidade. Caso, neste dia, seu filho fique cansado ou não 

consiga realizar alguns dos testes propostos,  será agendada uma nova data, no período de 7 dias, 

para a conclusão da mesma. 
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Para o menor sob sua responsabilidade participar desta pesquisa, não haverá nenhum custo ou  qualquer 

vantagem financeira. Vocês serão esclarecidos (as) em qualquer aspecto que desejarem e estarão livres 

para participar ou recusar-se a participar. Você, como responsável pelo menor, poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação dele a qualquer momento. A participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que seu filho é 

atendido (a) na UAPS e na creche. O pesquisador irá tratar a identidade do menor com padrões 

profissionais de sigilo, sendo que o mesmo não será identificado em nenhuma publicação. Os resultados 

estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. O nome ou o material que indique a participação 

do menor não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, _________________________________________, portador (a) do documento de Identidade 

____________________, responsável pelo menor ____________________________________, fui 

informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar a decisão do menor sob 

minha responsabilidade de participar, se assim o desejar. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 
 

Juiz de Fora, ____ de ______________ de 20___. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Responsável 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 

_______________________________________ 

Assinatura do (a) Testemunha 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

CEP - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/UFJF 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFJF 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

CEP: 36036-900  

FONE: (32) 2102- 3788 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: JAQUELINE DA SILVA FRÔNIO 

ENDEREÇO: FACULDADE DE FISIOTERAPIA/ CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS), CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DA UFJF, BAIRRO MARTELOS. 

CEP: 36036-330 – JUIZ DE FORA – MG 

FONE: (32)9197-0333 

E-MAIL: jaqueline.fronio@ufjf.edu.br 

 
 
 

mailto:jaqueline.fronio@ufjf.edu.br
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APÊNDICE B – Questionário de identificação da criança 

QUESTIONÁRIO PRÓPRIO 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________ Sexo: (F) (M) 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone:____________________Data de Nascimento: ___/___/____Idade:_____ 

Responsável:________________________________________________________ 

 

2 GRUPO  

(   ) Sem desnutrição 

(   ) Com desnutrição  Tempo de acompanhamento (SAD):_______ 

Peso atual:_________  Percentil:_______ 

 

3 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

Posse de Itens Quantidade de Itens 

0 1 2 3 4 ou +  

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Vídeo Cassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (independente ou 
geladeira duplex) 

0 2 2 2 2 

 

Grau de Instrução do Chefe da Família 

Nomenclatura Antiga Nomenclatura Atual 

Analfabeto/ Primário Incompleto Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto 0 

Primário Completo/ Ginasial Incompleto Fundamental 1 Completo/ Fundamental 2 
Incompleto 

1 

Ginasial Completo/ Colegial Incompleto Fundamental 2 Completo/ Médio Incompleto 2 

Colegial Completo/ Superior Incompleto Médico Completo/ Superior Incompleto 4 
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Superior Completo Superior Completo 8 

 

Total de Pontos: ________________ 
 
 

CLASSE A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E 

PONTOS 42 - 46 35 - 41 29 - 34 23 - 28 18 - 22 14 - 17 8 - 13 0 - 7 

 

Classe: A1(    )   A2(     )    B1(     )    B2(     )   C1(     )    C2(     )    D(     )     E(     )   
 

4 CICLO DE ESTUDO DOS PAIS 

Escolaridade Mãe:  

(  ) Analfabeto  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  (  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto   (  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Superior Incompleto    (  ) Superior Completo ou mais 

Anos de estudo: ______________OBS:__________________________________ 

 

Escolaridade Pai:  

(  ) Analfabeto 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  (  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto   (  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Superior Incompleto    (  ) Superior Completo ou mais 

Anos de estudo: ______________OBS:__________________________________ 

 

5 CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 

Número de Irmãos: _____ 

(  ) Sem nenhum irmão  (  ) 1 a 2 irmãos (  ) 3 ou mais irmãos  

 

Número de Adultos no Domicílio: _____ 

(  ) 1 a 2 adultos    (  ) 3 ou mais adultos 

 

Estado Civil do Cuidador: 

(  ) Solteira (  ) Casada (  ) União Estável (  ) Divorciada (  ) Viúva 
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ANEXO A - Autorização da Secretaria Municipal da Saúde – Juiz de Fora 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisas – UFJF 
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ANEXO C – Curvas de Crescimento Infantil do Ministério da Saúde 
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ANEXO D – Bayley Scales of Infant and Toddler Development –Third Edition 

(BAYLEY–III) 
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ANEXO E - Affordances in the Home Environment for Motor Development 
(AHEMD) 
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ANEXO F – Questionário de capacidade e dificuldades (SDQ- Por) 
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ANEXO G – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP): Critério de 

Classificação Econômica Brasil 2014. Disponível em: http://www.abep.org 

 

http://www.abep.org/
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ANEXO H – Autorização para Utilização das dependências do Departamento de 
Saúde da Criança e do Adolescente. 
 

 


