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RESUMO 

 

 

A nutrição inadequada pode estar relacionada a atrasos no desenvolvimento 

global de pré-escolares, podendo acarretar prejuízos permanentes. O objetivo do 

presente trabalho foi verificar o desenvolvimento cognitivo e de linguagem de pré-

escolares na faixa etária de 24 a 42 meses com histórico de desnutrição. Trata-se de 

um estudo do tipo observacional, analítico, quantitativo e controlado. Foram formados 

dois grupos, um de estudo (com histórico de desnutrição) e outro controle (sem 

histórico de desnutrição), pareados quanto ao sexo, idade e frequência à creche. Os 

pais ou responsáveis responderam ao questionário próprio da pesquisa, enquanto os 

pré-escolares foram avaliados através da aplicação da BAYLEY-III (Escala Cognitiva 

e de Linguagem). Para a comparação entre grupos, utilizou-se o teste Exato de 

Fischer, sendo considerados valores estatisticamente significativos α=0,05 e 

tendências de associação/ diferenciação os valores de p ≤ 0,1. A amostra foi composta 

por 20 participantes, sendo 10 em cada grupo, e o peso ao nascer se apresentou 

significativamente maior no grupo controle comparado ao de estudo (p= 0,041). Na 

análise categórica da Bayley-III (escala Cognitiva), houve tendência de diferenciação 

entre os grupos (p=0,06), onde três participantes (30%) do grupo de estudo foram 

classificados como tendo “Performance Rebaixada”, não sendo encontrado nenhum 

participante do grupo controle com essa classificação. Quanto ao desempenho dos 

participantes na Bayley-III como variável contínua, houve tendência de diferenciação 

na escala de Linguagem (p=0,06) entre os grupos, onde o grupo controle obteve 

valores superiores de mediana e apresentou menor variabilidade. Os resultados 

indicam que a presença de desnutrição pode afetar o desenvolvimento cognitivo e de 

linguagem de pré-escolares entre 24 e 42 meses de idade. 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento infantil. Desnutrição. Cognição.  

 



     

 

ABSTRACT 

 

 

Inadequate nutrition may be related to delays in the overall development of preschool 

and may cause permanent damage. The objective of this study was to assess the 

cognitive development and language of preschool aged 24-42 months, with 

malnutrition history. This is an observational study, analytical, quantitative and case-

control. Two groups were formed, one study (with a history of malnutrition) and a 

control (no history of malnutrition), matched according to sex, age and frequency of 

day care. Parents or guardians responded to the questionnaire’s own research, while 

the preschoolers were evaluated by applying the Bayley-III (Scale Cognitive and 

Language). For comparison between groups was used the Fisher exact test, and 

considered significant values α = 0.05 and association/differentiation trends, p-values 

≤ 0.1. The sample consisted of 20 participants, 10 in each group, and the birth weight 

was significantly higher in the control group compared to study group (p = 0.041). In 

categorical analysis of Bayley-III (Cognitive scale), there was a tendency of 

differentiation between groups (p = 0.06), where three participants (30%) of the study 

group were classified as having "Performance Lowered" and no participant in the 

control group was found with this classification. Regarding the performance of the 

participants in the Bayley-III, as a continuous variable, there was differentiation trend 

in scale Language (p = 0.06) between the groups, where the control group had higher 

values of median and showed less variability. The results indicate that the presence of 

malnutrition can affect cognitive and language development of pre-school between 24 

and 42 months of age. 

 

Key words: Child development. Malnutrition. Cognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A alimentação e a nutrição são fatores essenciais para que ocorra o 

crescimento e desenvolvimento adequado (XAVIER et al., 2008; LIMA, QUEIROGA, 

2007; GUARDIOLA et al., 2001), além de ser requisito básico para a promoção e 

proteção da saúde (BRASIL, 2003). Caso não sejam fornecidas quantidades 

necessárias de energia e nutrientes, o organismo utilizará reservas que, se não 

repostas a tempo, levará a uma deficiência nutricional (LIMA, QUEIROGA, 2007). 

Essa deficiência nutricional pode ser consequência de infecções frequentes ou de 

ingestão inadequada de proteínas, hidratos de carbono e micronutrientes (KAR et al., 

2008), caracterizando, assim, a desnutrição protéico-calórica (LIMA, QUEIROGA, 

2007). 

A desnutrição é um problema multifatorial (BRASIL, 2013; OLIVEIRA et al., 

2011; BISCEGLI et al., 2007; LIMA, QUEIROGA, 2007), que mantém forte relação 

com a pobreza e a desigualdade social (BRASIL, 2013; LIMA, QUEIROGA, 2007; 

OLIVEIRA et al., 2001), e acarreta altas taxas de mortalidade (UNICEF, 2006). Em 

2000, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), 49% das 

mortes de crianças menores de 5 anos nos países em desenvolvimento eram 

relacionadas à desnutrição (BRASIL, 2009). A desnutrição aguda reflete uma 

deficiência nutricional recente e rápida, com perda significativa de peso, podendo 

estar relacionada a várias doenças. Em relação à desnutrição crônica, caracteriza-se 

por uma condição prolongada, podendo levar à baixa estatura para a idade, refletindo 

a combinação de problemas de saúde e deficiências de nutrição. (BISCEGLI et al., 

2007)  

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

(BRASIL, 2009), em que foi realizado exame antropométrico de várias crianças entre 

zero e 59 meses de idade e comparado com a pesquisa do ano de 1989 (Pesquisa 

Nacional de Saúde e Nutrição – PNSN), houve declínio significativo da porcentagem 

de desnutrição de crianças menores de 5 anos no Brasil. Porém, a porcentagem de 

desnutrição nas crianças de alguns grupos específicos ainda era muito alta. Nas 

cadastradas no Programa Bolsa Família (BRASIL, 2013), era 16,4%, 14,8%, em 

comunidades quilombolas (Chamada Nutricional Quilombola, 2007) e chegava a 

26,0% em comunidades indígenas (BRASIL, 2013). 
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Na região sudeste, os percentuais encontrados na última pesquisa do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2009) foram de 1,4% de desnutrição considerando a relação 

altura para a idade e 5,7% considerando peso para a idade. Esta última se encontra 

distante do limiar de 2,3%, o qual seria indicativo de boas condições de saúde e 

nutrição. (BRASIL, 2009) 

Sabe-se que os primeiros anos de vida, desde a trigésima semana de gestação 

até o terceiro ano, são de extrema importância para a aquisição de novos conceitos e 

habilidades (XAVIER et al., 2008; BISCEGLI et al., 2007; LIMA, QUEIROGA, 2007; 

GUARDIOLA et al., 2001). Portanto, caso não haja uma segurança alimentar e 

nutricional nesta fase, o lactente e a criança possuirão maior probabilidade de prejuízo 

e danos permanentes em seu desenvolvimento. (XAVIER et al., 2008; LIMA, 

QUEIROGA, 2007; GUARDIOLA et al., 2001) 

A desnutrição pode levar a alterações no desenvolvimento cerebral, tanto 

estrutural quanto funcional. Estudos apontam que isto é decorrente de vários 

processos e condições, como alterações metabólicas, dano tecidual, retardo de 

crescimento celular, diferenciação desordenada, redução de sinapses e 

neurotransmissões sinápticas, atraso da mielinização e redução do desenvolvimento 

do dendrito, o que pode afetar diversas áreas e capacidades funcionais. (NASSAR et 

al., 2012; KAR et al., 2008; MANSUR, NETO, 2006) 

A desnutrição que persiste por longos períodos pode estar relacionada a 

prejuízos no desenvolvimento cognitivo (BRASIL, 2013; NASSAR et al., 2012; SOUZA 

et al., 2010; KAR et al., 2008; XAVIER et al., 2008; LIMA, QUEIROGA, 2007; 

MANSUR, NETO, 2006; UNICEF, 2006), diminuição da flexibilidade cognitiva, 

memória de trabalho, funções visuo-espaciais (KAR et al., 2008; MANSUR, NETO, 

2006), de linguagem (NASSAR et al., 2012; REIS et al., 2012; KAR et al., 2008; 

BISCEGLI et al., 2007; LIMA, QUEIROGA, 2007; EICKMANN et al., 2002) e formação 

do conceito verbal (LIMA, QUEIROGA, 2007), que culminam em prejuízos no 

rendimento escolar (BRASIL, 2013; NASSAR et al., 2012; LIMA, QUEIROGA, 2007; 

MANSUR, NETO, 2006). A má nutrição também pode resultar em atraso ou alteração 

no desenvolvimento motor (DEFILIPO et al., 2012; FRÔNIO et al., 2011; SOUZA et 

al., 2010; BISCEGLI et al., 2007; MANSUR, NETO, 2006; MC-GREGOR, 

HENNINGHAN, 2005; EICKMANN et al., 2002), no crescimento (KAR et al., 2008; 

MANSUR, NETO, 2006), no aumento do risco de outras doenças, principalmente 
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diarreias e doenças respiratórias, e chances de apresentar dificuldades de atenção e 

aprendizagem na idade adulta (BRASIL, 2013; UNICEF, 2006). 

Nassar e colaboradores (2012) realizaram a avaliação cognitiva, pela medição 

da idade mental e Escala de Inteligência de Stanford-Binet, e da linguagem receptiva 

e expressiva, através do Teste Árabe de Linguagem, em 33 crianças, de 3 a 6 anos, 

que tiveram subnutrição proteico-calórica aos 2 anos de idade, as quais foram 

pareadas, por idade e sexo, com crianças saudáveis. Os resultados indicaram 

desempenho significativamente mais baixo no grupo que teve subnutrição. 

Mansur e Neto (2006), avaliaram com a Escala de Desenvolvimento Psicomotor 

da Primeira Infância o desenvolvimento de 31 lactentes, entre 0 e 24 meses de idade, 

com desnutrição leve. Foi observado que a média da idade do desenvolvimento da 

linguagem nessa amostra esteve, aproximadamente, dois meses abaixo da idade 

cronológica. 

Lima e Queiroga (2007) realizaram avaliação fonoaudióloga de 22 crianças, 

entre 2,1 a 6,6 anos, com antecedentes de desnutrição em qualquer grau, 

comparando os resultados com os achados na literatura. Foi encontrado que apenas 

os participantes que estavam com idades entre 2,6 e 3,0 anos apresentavam os 

processos fonológicos correspondentes às suas idades; o restante apresentou atraso 

nessas habilidades.  

Caso não haja uma alimentação adequada no início do desenvolvimento é 

possível que a criança não desenvolva ao máximo seu potencial genético, perdendo, 

entre outras coisas, a motivação para explorar o ambiente, o que pode levar a um 

atraso na aquisição de certas habilidades cognitivas (DEFILIPO et al., 2012; NASSAR 

et al., 2012; REIS et al., 2012; MANSUR, NETO, 2006). Outra hipótese para esse 

atraso no desenvolvimento cognitivo, seria a de que crianças desnutridas são tratadas 

como mais jovens por serem fisicamente menores e mais frágeis do que as crianças 

da sua idade, e, por isso, receberiam menor estimulação de seus cuidadores, o que 

pode ser agravado pelo comportamento apático que muitas vezes é encontrado nesse 

grupo (NASSAR et al., 2012). 

Considerando que a região sudeste do país ainda apresenta altos níveis de 

desnutrição e que existem poucos estudos referentes à cidade de Juiz de Fora, 

principalmente na idade pré-escolar, é importante que as consequências da 

desnutrição no desenvolvimento cognitivo e de linguagem sejam melhor investigadas 

em estudos loco-regionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar o desenvolvimento cognitivo e de 

linguagem de pré-escolares na faixa etária de 24 a 42 meses com histórico de 

desnutrição.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Verificar e comparar o desenvolvimento da linguagem dos pré-escolares com 

e sem histórico de desnutrição; 

 

 Verificar e comparar o desenvolvimento cognitivo dos pré-escolares com e sem 

histórico de desnutrição. 
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3 MÉTODOS  

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo observacional, analítico, quantitativo e caso-

controle pareado, no qual foi avaliado o desenvolvimento cognitivo e de linguagem de 

pré-escolares, na faixa etária de 24 a 42 meses, com e sem histórico de desnutrição. 

  

 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Os participantes foram divididos em grupo de estudo (com histórico de 

desnutrição) e controle (sem histórico de desnutrição), selecionados segundo os 

critérios a seguir: 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

 

Grupo de estudo: formado por pré-escolares, entre 24 e 42 meses de idade, 

com histórico de desnutrição, frequentadores ou não de creches públicas do município 

de Juiz de Fora, Minas Gerais, cadastrados e inseridos no Serviço de Atenção ao 

Desnutrido (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde desse mesmo município.  

 

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

pareados com o grupo de estudo segundo a idade, sexo e frequência à creche. 
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3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 

Foram excluídos do estudo pré-escolares com alterações neurológicas 

(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 comprometessem 

a movimentação normal dos pré-escolares durante o período de estudo (como, 

fraturas, luxações, alterações cardiorrespiratórias crônicas). 

 

A escolha da faixa etária se baseou no fato de que os primeiros anos de vida, 

desde a trigésima semana de gestação até o terceiro ano de idade, são de extrema 

importância para a aquisição de conhecimentos e habilidades (BISCEGLI et al., 2007; 

LIMA, QUEIROGA, 2007; GUARDIOLA et al., 2001), além de ser a faixa etária 

abrangida pela Escala Bayley-III. Houve, também, um levantamento de crianças 

cadastradas no Serviço de Atenção ao Desnutrido (SAD), na cidade de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, em que a maioria das crianças se encontravam nessa faixa etária.  

O recrutamento dos participantes aconteceu no período de fevereiro a 

dezembro de 2015, tendo iniciado com a seleção de pré-escolares com histórico de 

desnutrição, frequentadores ou não de creche, com idades entre 24 a 42 meses, 

usuários das Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS) do município de Juiz de 

Fora. O recrutamento foi feito no Instituto da Criança e do Adolescente da Prefeitura 

Municipal de Juiz de Fora e nas UAPS dos bairros Jóquei Clube II, Milho Branco, 

Monte Castelo, Nova Era, Santos Dumont, Santa Cruz e São Pedro, do município de 

Juiz de Fora, Minas Gerais. Esses locais foram escolhidos por apresentarem maior 

número de usuários cadastrados no SAD, segundo dados da Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora. 

Após a seleção dos participantes do grupo de estudo (pré-escolares com 

histórico de desnutrição), houve o início ao recrutamento dos participantes do grupo 

controle. 

Para a formação do grupo controle, sem histórico de desnutrição, os pré-

escolares foram recrutados no Instituto da Criança e do Adolescente da Prefeitura 
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Municipal de Juiz de Fora e nas UAPS onde foram recrutados os participantes do 

estudo, através dos agentes comunitários e gerente.   

 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde (ANEXO A) e da 

Secretaria de Educação (ANEXO B) de Juiz de Fora, Minas Gerais, e faz parte de um 

estudo maior, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 26 de março de 2014, sob 

parecer nº 568.836/2014 (ANEXO C). Os participantes da pesquisa são voluntários e 

os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE A), que receberam uma cópia do mesmo. 

 

 

3.4 VARIÁVEIS ESTUDADAS E CONCEITOS 

 

 

3.4.1 Variável independente 

 

 

 Desnutrição 

 A desnutrição pode ser definida como um estado de emagrecimento ou 

crescimento ponderal insuficiente. 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). Acomete, com maior 

frequência, os lactentes e pré-escolares (CANTAGALLI et al., 2010) e pode ser 

consequência de ingestão inadequada de proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, 

micronutrientes e infecções frequentes. (CANTAGALLI et al., 2010; KAR et al., 2008) 

 Para recrutamento do grupo de estudo foi utilizado o Serviço de Atendimento 

ao Desnutrido (SAD) da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, que é vinculado à todas 
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as Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) e tem como objetivo a recuperação 

e a promoção do estado nutricional e de possíveis patologias associadas (AQUINO, 

2006). O SAD atende crianças de 6 meses a 5 anos de idade, que apresentam 

desnutrição, as quais farão parte do banco de dados do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN), do Ministério da Saúde. Após o diagnóstico do risco 

nutricional, é investigada a causa da mesma, através de exames clínicos e 

laboratoriais, e iniciado o tratamento de acordo com os achados. Sendo a causa 

social, há o repasse de leite para a família. É realizado acompanhamento mensal e, 

nos casos mais graves, este acontecerá até que a criança mantenha o peso ideal para 

a sua faixa etária por três meses. (AQUINO, 2006) 

 Para a avaliação do estado nutricional das crianças menores de 5 anos é 

preconizado pela OMS e adotado pelo Ministério da Saúde a utilização de índices 

antropométricos, dentre eles, peso para idade, peso para estatura, índice de massa 

corporal (IMC) para a idade e estatura para idade presentes na Caderneta de Saúde 

da Criança e no SISVAN (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). A partir 

destes índices são obtidos escores z, que vão determinar o diagnóstico nutricional da 

criança, sendo o escore z < -2 indicativo de desnutrição (ANEXO D). 

  

 

3.4.2 Variável dependente 

 

 

 Desenvolvimento Cognitivo e de Linguagem (Bayley-III)   

 Para avaliar o desenvolvimento cognitivo e de linguagem foram utilizadas as 

Bayley Scales of Infant Development – Third Edition (Bayley-III), (BAYLEY, 2006) 

(ANEXO E). Essas escalas foram desenvolvidas inicialmente em 1933 por Nancy 

Bayley e colaboradores e posteriormente revisada, gerando três versões.  

 A Bayley-III é um instrumento padronizado e adequado para se avaliar o 

desenvolvimento infantil de crianças de 1 a 42 meses de idade (com e sem 

patologias), possibilitando uma possível orientação de intervenção precoce em caso 

de atraso no desenvolvimento infantil. É subdividida em cinco domínios: Escala de 

Cognição, Escala de Linguagem (Receptiva e Expressiva), Escala de Motricidade 
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(Fina e Grossa), Questionário Social-emocional e Questionário Comportamental 

adaptativo. Porém, no presente estudo serão utilizados apenas dados referentes às 

avaliações das Escalas Cognitiva e de Linguagem (Receptiva e Expressiva). 

 Cada escala é composta por diferentes números de itens, a Escala de 

Cognição é composta por 91 itens, a Escala de Linguagem 97 itens, sendo esses 

subdivididos em Linguagem Receptiva (49 itens) e Linguagem Expressiva (48 itens). 

Já a Escala de Motricidade é subdividida em Escala de Motricidade Fina (66 itens) e 

em Escala de Motricidade Grossa (72 itens), totalizando 138 itens.  

A Bayley-III vem acompanhada com uma mala e um Kit dentro, composta de 

materiais de teste padronizados, porém, a equipe envolvida precisou usar, na 

avaliação, alguns materiais que estão de acordo com o próprio manual. Para este 

estudo foram utilizadas apenas as Escala Cognitivas e de Linguagem (Expressiva e 

Receptiva), com os materiais:  

 Escala Cognitiva: argola com cadarço; argola com gliter; espelho; bola 

pequena; boneca; urso; 3 copos de plástico; tabuleiro rosa e azul; 3 blocos vermelhos 

(quadrado, triangulo e círculo); 9 blocos azuis (4 círculos, 5 quadrados); caixa de 

acrílico;  12 cubos (8 sem furos e 4 com furos); chocalho; sino; objetos pequenos; 

cereal; 4 colheres de metal; xícara com asa; livro de estímulos; livro de figuras; livro 

de história; brinquedos em forma de patos (com tamanhos, cores e pesos diferentes); 

2 toalhas; jogo da memória; quebra-cabeça de bola, sorvete e cachorro; 1 lápis; régua 

amarela com furos; régua vermelha; cadarço; pote com tampa; 6 pinos amarelos, 4 

vermelhos e 4 azuis;  cronômetro. 

 Escala de Linguagem (Receptiva e Expressiva): pato amarelo de apertar; 

sino; chocalho; objetos pequenos; cronômetro; bola pequena; bola grande; livro de 

história; livro de figura; livro de estímulos; 3 copos de plástico; 3 colheres de metal; 

caneca com alça; boneca; urso; cadarço; 3 blocos sem furo. 

 Além destes materiais, também foram utilizados uma maca ou mesa, para as 

avaliações, quatro cadeiras (duas para as avaliadoras, duas para os pais), lençol, para 

cobrir a maca, toalhas de papel e álcool para a higienização dos brinquedos e da 

maca. 

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 determina o primeiro item da avaliação. Para dar 

sequência à avaliação, a criança tem que acertar os 3 primeiros itens consecutivos de 
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sua letra correspondente, quando isso não ocorre, volta-se à letra anterior. E se 

mesmo assim, a criança não conseguir realizar de forma adequada à atividade, a 

avaliadora retrocede para as letras anteriores até que ela acerte 3 itens consecutivos, 

o que permite a continuidade da avaliação. Caso, a criança erre 5 itens consecutivos, 

a avaliação é finalizada. A realização ou não das atividades credita 1 ponto ou nada, 

respectivamente.  

Os valores dos participantes do presente estudo foram registrados no roteiro 

de avaliação e geraram o Raw Score ou escore bruto da escala. O valor do Raw Score 

foi convertido para pontos padronizados nas escalas em questão, utilizando um 

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

normativo.  

Para interpretação 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 

• IS entre 120 a 129 – Performance Superior 

• IS entre 110 e 119 – Performance Média Alta 

• IS entre 90 e 109 – Performance Média 

• IS entre 80 e 89 – Performance Média Baixa 

• IS entre 70 e 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  

 

 

3.4.3 Variáveis pareadas 

 

 

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

escolares eram atuais frequentadores, ou não, de creches municipais da cidade de 

Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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 Idade: foi considerada a idade em meses (permitindo variação de 2 meses para 

mais ou para menos, desde que o pré-escolar se encontrasse na mesma letra na 

Bayley-III do seu par), dentro da faixa etária de 30 a 42 meses. 

 Sexo: feminino ou masculino. 

 

 

3.3.4 Variáveis de controle 

 

 

 Número de irmãos: foi dividido em três grupos (sem nenhum irmão, 1 a 2 irmãos 

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

 

 Número de adultos no domicílio: dividido 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) (DEFILIPO 

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

 

 Escolaridade do pai: analisada 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) e para análise de dados foram consideradas 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). 

 

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

Classificação Econômica Brasil (CCEB), válidas a partir de 01/01/2015, critério 

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

F). O CCEB tem como função estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes 

sociais”. Desta maneira, a classificação econômica é dividida de A a D-E, com 
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algumas subdivisões, sendo a A, representante da classe mais alta e D-E da mais 

baixa. (ABEP, 2014). 

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

  

  

 Foram encontrados 79 pré-escolares, no Instituto da Criança e do Adolescente 

da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e nas UAPS dos bairros Jóquei Clube II, Milho 

Branco, Monte Castelo, Nova Era, Santos Dumont, Santa Cruz e São Pedro, do 

município de Juiz de Fora, cadastrados no SAD, na faixa etária de interesse do estudo. 

Foi realizado o levantamento dos dados dessas crianças, com nome dos pais, 

endereço, telefone e última pesagem da criança, incluindo a data da mesma. Após 

isso, foi feita a tentativa de contato, percebendo-se que muitos dados estavam 

desatualizados, com 22 potenciais participantes sem contato telefônico na ficha e 32 

com dados telefônicos incorretos. Dentre os que foram contatados, houve recusa de 

uma das mães, uma criança recebeu alta do SAD e duas não se enquadravam nos 

critérios de inclusão. Foram agendadas 21 pré-escolares para a coleta dos dados, 

porém 7 não compareceram ao local da avaliação nas três tentativas e duas crianças 

já desistiram após a primeira marcação pois residiam em outro município e os pais 

alegaram ter dificuldade de comparecer ao local para a avaliação. Desta forma, foi 

possível realizar a coleta de dados em 12 pré-escolares com histórico de desnutrição. 

Houve a tentativa de busca ativa e atualização dos dados dos outros potenciais 

participantes, com a ajuda das agentes comunitárias, porém não foi obtido sucesso 

para nenhum deles. 

 Para recrutamento dos participantes do grupo de estudo (com histórico de 

desnutrição), o primeiro contato com os responsáveis foi feito por telefone, onde a 

equipe de pesquisadoras se apresentou, esclareceu as características da pesquisa e 

falou sobre a importância da avaliação para o pré-escolar. Após isso, foram realizadas 

perguntas específicas com o objetivo de saber se a criança preenchia aos critérios de 

inclusão e exclusão do estudo. Caso a criança atendesse a esses critérios, foi feito o 

convite para participação e em caso de aceitação, foi agendada uma data para a 

coleta de dados. 
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Os dados foram coletados na clínica de reabilitação Infantus, no Instituto da 

Criança e do Adolescente da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (ANEXO G), ambos 

no centro de Juiz de Fora. A escolha dos locais se deu ao fato de terem uma 

localização central (de fácil acesso para os participantes) e possuírem ambiente 

tranquilo para a coleta de dados (o que é mais difícil encontrar nas UAPS). Porém, 

quando os responsáveis não apresentaram condição ou disponibilidade para 

comparecerem a estes locais, a coleta foi realizada na residência do participante. 

Ao comparecerem para coleta de dados, os pais ou responsáveis assinaram o 

TCLE e foi preenchido o formulário de identificação (APÊNDICE B) e feita a 

atualização dos dados antropométricos, onde foi solicitado ao responsável que 

levasse o cartão da criança, informando a última pesagem do participante. Caso 

houvesse um período maior que três meses, seria solicitado ao responsável que 

comparecesse à UAPS do seu bairro para realizar nova pesagem, não tendo sido 

necessário para nenhum dos pré-escolares contatados. Como última etapa, foi 

realizada a avaliação do pré-escolar com a Bayley-III (Escala Cognitiva e de 

Linguagem).  

Quando o participante não compareceu na data e local agendados, foi feito um 

novo contato telefônico para remarcação da avaliação no instituto e, em caso de 

impossibilidade, foi oferecida a possibilidade de realiza-la no domicílio do participante 

ou na UAPS mais próxima de sua residência. 

 Após a formação e avaliação do grupo de estudo, foram encontrados 71 

potenciais participantes para o grupo controle (sem histórico de desnutrição), de 

acordo com as idades dos pré-escolares já avaliados, seguindo os mesmos critérios 

de busca. Desta amostra, 31 pré-escolares foram excluídos de acordo com os critérios 

de inclusão e pareamento. Foram agendados 17 participantes para a coleta dos 

dados, porém 7 não compareceram ao local da avaliação nas três tentativas, 

totalizando 10 crianças avaliadas.  

As avaliações dos pré-escolares com a Bayley-III (Escala Cognitiva e de 

Linguagem) foram realizadas preferencialmente na clínica Infantus ou Instituto da 

Criança e do Adolescente, porém houveram avaliações nas residências de alguns 

participantes. Para a classificação do estado nutricional desse grupo, foram utilizados 

os índices antropométricos registrados na caderneta da criança, conforme 

preconizado pela OMS e adotado pelo Ministério da Saúde. Se desatualizados, seria 
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adotado o mesmo procedimento descrito para o grupo de estudo, contudo, não houve 

necessidade. 

As avaliações cognitiva e de linguagem foram realizadas por uma equipe 

composta por uma fisioterapeuta e duas acadêmicas, que receberam um treinamento 

prévio para a aplicação das Bayley Scales of Infant Development – Third Edition 

(Bayley-III). O treinamento foi dividido em parte teórica (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 se atingir o 

nivelamento de habilidades entre todos) e coordenado por uma 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 0,96 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 puderam acompanhar a avaliação do pré-escolar com 

a Bayley-III (Escala Cognitiva e de Linguagem), com o intuito de possibilitar o incentivo 

de seus filhos para realizarem determinada atividade, quando esse não demonstrou 

interesse, desde que o mesmo não interferisse na performance do participante. 

Portanto, foram orientados a não realizarem a atividade na qual a criança estava 

atingindo. 

 A coleta de dados teve duração média de 90 minutos para cada pré-escolar e 

quando ocorreu 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, tendo 

acontecido somente com uma criança do grupo de estudo. 

 

 

3.6 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 realizada a análise estatística. Realizou-

se uma análise descritiva, com medidas de tendência central e dispersão, das 
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características dos participantes de cada grupo. Os resultados da Bayley-III (Escala 

Cognitiva e de Linguagem) foram apresentados em variáveis contínuas e em variáveis 

categóricas. Para comparação entre grupos de variáveis categóricas, utilizou-se o 

teste Exato de Fischer. Foi testada a hipótese de normalidade para escolha dos testes 

estatísticos para comparação das variáveis contínuas entre os grupos (paramétricos 

ou não paramétricos). Para aquelas onde foi confirmada a hipótese de normalidade, 

foi utilizado o teste t e para as quais onde essa hipótese foi rejeitada, empregou-se o 

teste Mann-Whitney. Em todas as análises foi considerado o nível de significância 

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

  

 

Foram avaliados doze pré-escolares com histórico de desnutrição, porém, 

considerando os critérios de pareamento e exclusão, não foi possível encontrar pares 

para dois desses participantes. Com isso, a amostra final ficou composta por 20 

participantes, sendo dez no grupo de estudo (com histórico de desnutrição) e dez no 

grupo controle (sem histórico desnutrição), como descritos na Tabela 1. As variáveis 

idade, sexo e frequência à creche foram utilizadas para realizar o pareamento, não 

havendo diferenças entre os grupos, onde a média da idade do grupo de estudo foi 

32 meses e no grupo controle de 31,2 meses, sendo que haviam 5 participantes do 

sexo feminino e 5 do masculino em cada grupo, e a maioria (70%) não frequentava a 

creche. Também foram encontrados três participantes do grupo de estudo e um 

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

Quanto às variáveis de controle categóricas, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (teste exato de Fisher), mas chama 

atenção o fato de terem sido encontrados participantes na classe B2 apenas no grupo 

controle e classes D/E apenas no grupo de estudo (segundo a classificação ABEP). 

Quanto ao peso ao nascer (variável contínua), houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p=0,041, teste t), sendo os valores de peso superiores 

no grupo controle. 

Na análise categórica da Bayley-III (Tabela 2), três participantes (30%) do 

grupo de estudo foram classificados como tendo “Performance Rebaixada” na escala 

cognitiva, não sendo encontrado nenhum participante do grupo controle com essa 

classificação, indicando uma tendência de diferenciação (p=0,06). Quanto à escala de 

linguagem na Bayley-III, não houve diferença estatisticamente significativa (p= 0,31), 

mas o único participante com “Performance Rebaixada” era do grupo de estudo. 
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Tabela 1 - Características dos participantes  

Variáveis Grupo de estudo f (%)* Grupo controle f (%)* 

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

Sexo   

Masculino 5 (50%) 5 (50%) 

Feminino 5 (50%) 5 (50%) 

ABEP   

 B2 0 (-) 2 (20%) 

C1 2 (20%) 4 (40%) 

C2 5 (50%) 4 (40%) 

D/E 3 (30%) 0 (-) 

Frequência à creche   

Sim 3 (30%) 3 (30%) 

Não 7 (70%) 7 (70%) 

Escolaridade da mãe   

Até o 9º ano 8 (80%) 10 (100%) 

Acima do 9º ano 2 (20%) 0 (-) 

Escolaridade do pai    

Até o 9º ano  9 (90%) 8 (80%) 

Acima do 9º ano 1 (10%) 1 (10%) 

Não soube informar 0 (-) 1 (10%) 

Número de irmãos   

Nenhum  3 (30%) 4 (40%) 

1 a 2 6 (60%) 5 (50%) 

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

 

(continua) 
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Tabela 1 - Características dos participantes   

                                                                                              (conclusão) 

Variáveis Grupo de estudo 

f (%)* 

Grupo controle 

f (%)* 

Número de adultos   

1 a 2 5 (50%) 6 (60%) 

3 ou mais 5 (50%) 4 (40%) 

Estado Civil do Cuidador   

Vive com companheiro(a) 8 (80%) 9 (90%) 

Não vive com 
companheiro(a) 

2 (20%) 1 (10%) 

 Média ± DP** Média ± DP** 

Idade em meses  32,00 ± 6,691 31,20 ± 5,692 

Peso ao nascer (g)*** 2771,50 ± 334,664 3205,50 ± 527,307 

Fonte: Dados da pesquisa.  
Legenda: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2015 (ABEP); f = 
frequência; % = percentil; DP = desvio padrão; g = gramas.   
*Variáveis Categóricas. **Variáveis Contínuas. ***p < 0,05 (teste t). 

 

 

Tabela 2 - Classificação e comparação das variáveis categorizadas da Bayley 
(Escala Cognitiva e de Linguagem) nos grupos controle e estudo 

Variáveis Grupo de estudo 

f(%) 

Grupo controle 

f(%) 

p-valor* 

Bayley (Escala 
Cognitiva) 

   

Performance Rebaixada  3 (30%) 0 (-) 0,06 

Performance Adequada 7 (70%) 10 (100%)  

          (continua) 
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Tabela 2 - Classificação e comparação das variáveis categorizadas da Bayley 
(Escala Cognitiva e de Linguagem) nos grupos controle e estudo 

          (conclusão) 

Variáveis Grupo de estudo 

f(%) 

Grupo controle 

f(%) 

p-valor* 

Bayley (Escala de 
Linguagem)  

   

Performance Rebaixada 1 (10%) 0 (-) 0,31 

Performance Adequada 9 (90%) 10 (100%)  

Fonte: Dados da pesquisa.  
Legenda: f = frequência; % = percentil.  *Teste Exato de Fisher. 

 

Considerando o desempenho dos participantes na Bayley-III como variável 

contínua (Tabela 3), foi encontrada tendência de diferenciação na escala de 

Linguagem (p=0,06), onde o grupo controle obteve valores superiores de mediana, 

mostrando menor variabilidade (menores valores de desvio-padrão). Devido a maior 

variabilidade dos valores do grupo de estudo da escala Cognitiva não foram 

percebidas diferenças entre os grupos. A distribuição dos dados pode ser melhor 

visualizada nas figuras 1 e 2. 

 

Tabela 3 - Análise da Bayley (Escala Cognitiva e de Linguagem) como variáveis 
contínuas 

Variáveis Mín. Média±DP Med. Máx. p-valor* 

Bayley (Escala 
Cognitiva) 

     

Grupo Estudo 70 93,00 ± 22,26 95,00 145 0,56 

Grupo Controle 85 97,50 ± 14,57 95,00 135  

Bayley (Escala de 
Linguagem) 

     

Grupo Estudo 50 97,40 ± 25,16 95,50 153 0,06 

Grupo Controle 94 106,20 ± 10,15 104,50 132  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: Mín = mínimo; DP = desvio padrão; Med. = mediana; Máx. = máximo.  
*Teste de Mann-Whitney 
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Figura 1: Boxplot da distribuição do desempenho dos participantes na Escala 
Cognitiva da Bayley III segundo os grupos estudados (com ou sem histórico de 
desnutrição). 
 

 



    27 

 

 

 

Figura 1: Boxplot da distribuição do desempenho dos participantes na Escala de 
Linguagem da Bayley III segundo os grupos estudados (com ou sem histórico de 
desnutrição). 
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5 DISCUSSÃO 
 

 

 O presente estudo pode contribuir para um melhor entendimento sobre os 

impactos da desnutrição no desenvolvimento da linguagem e cognição de pré-

escolares, uma vez que foram estudados pré-escolares com e sem histórico dessa 

condição. 

Com relação às características dos participantes, foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa do peso ao nascer entre os grupos, sendo que o grupo 

de estudo apresentava mediana inferior ao grupo de controle. Esse resultado pode 

sugerir que a criança esteja predisposta à desnutrição desde o nascimento, o que 

corrobora com achados da literatura (EICKMANN et al., 2002). Xavier e colaboradores 

(2008) também observaram diferença estatisticamente significativa em relação à 

média de peso ao nascer de crianças entre 0 e 5 anos com diagnóstico de desnutrição, 

sugerindo que quanto menor o peso ao nascer, maior o risco de desenvolver 

desnutrição.  

Este achado parece estar relacionado às características do grupo de estudo, 

composta em sua maioria por famílias pertencentes às classes socioeconômicas mais 

baixas (C2 e D/E, segundo a ABEP), que mesmo não apresentando diferença 

estatisticamente significativa, tiveram frequências ao grupo controle onde foram 

encontrados inclusive participantes na classe B2. Zöllner e Fisberg (2006) mostraram 

associação entre renda per capta familiar e proporção de crianças desnutridas, sendo 

que quando menor a renda, maior a chance de apresentar desnutrição. Essa possível 

associação pode estar relacionada tanto a hábitos alimentares como cuidados com a 

saúde inadequados durante a gestação (BOGALE et al., 2013). 

No presente estudo, ao se avaliar as classificações (variáveis categóricas) 

quanto ao desempenho cognitivo de pré-escolares com e sem desnutrição através da 

aplicação da Bayley–III (Escala Cognitiva), houve tendência de diferenciação entre os 

grupos, onde os três únicos participantes que tiveram “Performance Rebaixada” 

pertenciam ao grupo de estudo (com histórico de desnutrição). Esses achados 

corroboram os de Kar e colaboradores (2008), que avaliando crianças de 5-10 anos, 

através de testes neuropsicológicos (NIMHANS bateria neuropsicológica para 

crianças), mostraram que crianças desnutridas apresentaram fraco desempenho em 

teste de funções cognitivas superiores, quando comparadas às crianças 
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adequadamente nutridas. Nassar e colaboradores (2012) também encontraram 

desempenho inferior com significância estatística na idade mental e cognição de 

crianças desnutridas de 3 a 6 anos, quando comparadas a um grupo de crianças 

saudáveis. 

Quando analisada como variável contínua (escore composto), essa diferença 

significativa da cognição entre os grupos não se manteve, o que pode estar 

relacionado ao fato de ter sido encontrada grande variabilidade nos desempenhos 

(com grandes valores de desvio padrão) em ambos os grupos.  

Na análise do desenvolvimento da linguagem, considerando as classificações 

obtidas pelos participantes, não houve diferença significativa entre os grupos. 

Acredita-se que o fato de ter sido encontrado apenas um participante com 

desempenho rebaixado tenha dificultado a percepção pelos testes estatísticos dessa 

possível diferença.  Porém, quando os desempenhos foram analisados de forma 

contínua, foi encontrada tendência de diferenciação, com vantagem para o grupo 

controle.  Acredita-se que a desnutrição afetou o desenvolvimento da linguagem dos 

participantes, mesmo que nessa fase essa desvantagem não tenha sido suficiente 

para classifica-los como abaixo do esperado para a idade.   

Apesar de serem em idades diferentes, esses achados vão ao encontro dos de 

Nassar e colaboradores (2012), que avaliaram o desempenho de linguagem receptiva 

e expressiva, através do Teste Árabe de Linguagem, em 33 crianças, de 3 a 6 anos, 

onde os resultados indicaram desempenho inferior no grupo com desnutrição leve, 

quando comparados a um grupo controle sem desnutrição. Reforçando esses os 

achados, Mansur e Neto (2006) também observaram que a média da idade do 

desenvolvimento da linguagem, numa amostra de 31 lactentes (7 a 24 meses) esteve, 

aproximadamente, dois meses abaixo da idade cronológica, através da Escala de 

Desenvolvimento Psicomotor da Primeira Infância. Nessa mesma direção, no estudo 

de Lima e Queiroga (2007) foram encontrados atrasos fonoaudiológicos em pré-

escolares e crianças desnutridas nas idades de 2,1 a 2,6 anos e de 3 a 6,6 anos. 

Desta forma, os resultados indicam que a desnutrição pode afetar o 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem dos pré-escolares. Apesar disso, estudos 

posteriores são necessários para confirmar ou não os presentes achados, uma vez 

que não foi possível realizar testes paramétricos devido ao pequeno número de 

participantes em cada grupo e ao fato de não ter sido controlado o tempo de 

desnutrição dos participantes. O não cegamento dos avaliadores também pode ser 
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questionado como uma limitação, mas acredita-se que devido às características 

físicas dos participantes isso se tornaria difícil de conseguir. Outra possível limitação 

é o fato de não terem sido feitas avaliações longitudinais, o que poderia permitir a 

melhor visualização da evolução das funções avaliadas. Desta forma, sugere-se a 

realização de estudos com um maior número de participantes, onde os avaliadores 

desconheçam os seus objetivos e que tenham o caráter longitudinal.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados indicam que a desnutrição pode afetar o desenvolvimento 

cognitivo e de linguagem de pré-escolares entre 24 e 42 meses. Desta forma, é 

necessário que as políticas públicas e linhas de cuidado voltados a esta população 

contemple a avaliação e intervenção, quando necessário, de aspectos cognitivos e de 

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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do responsável:_________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________       Tel: ______________ 

Nome da criança: ______________________________________D.N:___________________ 

 

Prezados Pais ou Responsáveis: 

 
 O seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) da pesquisa : “NÍVEL 

DE ESTIMULAÇÃO PRESENTES NO DOMICÍLIO E DESENVOLVIMENTO MOTOR ENTRE 30 E 42 

MESES DE IDADE DE PRÉ-ESCOLARES COM DESNUTRIÇÃO”, que tem como objetivo verificar  a 

influência do estado nutricional e do nível de estimulação ambiental no desenvolvimento motor de pré-

escolares com idade entre 30 e 42 meses. Caso tais influências sejam comprovadas, será possível 

criar novas estratégias de atuação junto ao serviço de atenção primária à saúde visando prevenir ou 

minimizar os possíveis efeitos negativos da desnutrição no desenvolvimento nesta faixa etária. 

 Para o estudo adotaremos os seguintes procedimentos: incialmente as pesquisadoras 

coletarão informações sobre você (seu nome, endereço, telefone para contato, estado civil, 

escolaridade, poder de compra e número de moradores no seu domicílio) e sobre seu filho (a) (nome, 

data de nascimento, idade, sexo, estado nutricional, número de irmãos e escolaridade dos pais), 

posteriormente, as mesmas aplicarão com você o questionário Affordances in the Home Environment 

for Motor Development Self-Report (AHEMD-SR), que avaliará a quantidade e a qualidade de estímulos 

oferecidos ao seu filho no ambiente domiciliar.  

Para finalizar, uma equipe previamente treinada avaliará seu filho (a) utilizando a Bayley Scales 

of Infant Development – Third Edition (Bayley III), com o intuito de se observar o desenvolvimento do 

seu filho. Esta avaliação ocorrerá em um ambiente próprio e tranquilo, com materiais específicos da 

escala, que estimularão a realização 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 da avaliação, os 

pesquisadores se comprometem a tomar as devidas providências, assumindo os custos e 

encaminhando aos tratamentos necessários. 

 A equipe responsável pelos testes será previamente treinada, sob orientação da Dra. Jaqueline 

S. Frônio (Profª da Faculdade de Fisioterapia da UFJF).  

 Concordando em participar desse estudo, será necessário que seu filho (a) compareça ao local 

de realização da avaliação (Instituto da Criança e do Adolescente da Prefeitura de Juiz de Fora, 

localizado na Rua São Sebastião, 772/776 - Centro) em uma data marcada e caso seu filho não 

demonstre interesse em realizar as atividades no dia da avaliação, será agendada uma nova data, no 

período de 7 dias, para a conclusão da mesma. 

 Para participar, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se a participar e poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
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momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que ele (a) é atendido na UAPS e/ou na creche.  

 O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O menor não será 

identificado diretamente, sendo que em possíveis publicações resultantes deste trabalho, se 

necessário, seu filho será citado apenas pelas iniciais de seu nome ou por seu número de registro na 

pesquisa. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição sempre que desejar, pensando assim 

retribuir, em parte, a colaboração que estão prestando. O material será mantido em local seguro sob a 

responsabilidade do pesquisador e arquivado por um período de 5 (cinco) anos, após o qual será 

destruído. 

 A equipe responsável coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento sobre o que está 

sendo ou será realizado com a criança e sobre a pesquisa, podendo esta ser contatada pessoalmente 

no endereço: Faculdade de Fisioterapia/ Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Campus Universitário 

da UFJF- Bairro Martelos, CEP: 36036-330, ou pelos seguintes telefones: 9111-8452 (Flávia), 9139-

7868 (Lucília), 8804-5164 (Mariana) ou 9197-0333 (Drª Jaqueline). 

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

arquivada pelo pesquisador responsável, na Faculdade de Fisioterapia da UFJF, e a outra será 

fornecida a você. 

 Eu, __________________________________________________________, portador do RG 

_______________________________fui informado (a) dos objetivos do estudo “NÍVEL DE 

ESTIMULAÇÃO PRESENTES NO DOMICÍLIO E DESENVOLVIMENTO MOTOR ENTRE 30 E 42 

MESES DE IDADE DE PRÉ-ESCOLARES COM DESNUTRIÇÃO”, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

Juiz de Fora, ______ de ________________ de 2013. 

 

Nome      Assinatura participante    Data 
 

Nome      Assinatura pesquisador   Data 
 
Nome      Assinatura testemunha    Data 
 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/UFJF CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFJF PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA CEP 36036.900 FONE: 32 3229 3788 
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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 
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Ginasial Completo/ Colegial Incompleto Fundamental 2 Completo/ Médio 
Incompleto 

2 

Colegial Completo/ Superior Incompleto Médico Completo/ Superior 
Incompleto 

4 

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 – Autorização da Secretaria Municipal de Educação - Juiz de Fora  
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ANEXO C - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisas – UFJF 
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ANEXO D – Curvas de Crescimento Infantil do Ministério da Saúde 
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ANEXO E - Bayley Scales of Infant and Toddler Development –Third Edition 

(BAYLEY–III) 
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ANEXO F – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP): Critério de 

Classificação Econômica Brasil 2013. Disponível em: http://www.abep.org 

 

 

http://www.abep.org/
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ANEXO G – Termo de autorização para utilização das dependências do 

Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente- DSCA da Prefeitura de 

Juiz de Fora 

 

 

 


