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RESUMO 

 

 O desenvolvimento infantil é um processo multidimensional e integral que 

engloba o crescimento físico, o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem, tornando a 

criança capaz de responder às suas necessidades e as do seu meio. Desta forma, é importante 

estudar se a presença de sobrepeso/obesidade pode causar prejuízo na aquisição dessas 

habilidades. O presente estudo teve como objetivo verificar e comparar o desenvolvimento 

cognitivo e de linguagem em lactentes e pré-escolares com e sem sobrepeso/obesidade entre 

12 e 42 meses. Trata-se de um estudo observacional, transversal, controlado e quantitativo, 

composto por dois grupos com cinco participantes cada, um com sobrepeso/obesidade 

(estudo) e outro eutrófico (controle), pareados de acordo com a idade e o sexo. Os 

responsáveis responderam ao questionário próprio e aos critérios estabelecidos pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), enquanto os lactentes e pré-

escolares foram avaliados através da aplicação da Escala de Desenvolvimento Bayley-III. Na 

análise estatística foram utilizados os testes t e de Fisher, sendo considerado significativo α = 

0,05. Na análise categórica da Escala Cognitiva não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos, mas o único participante com “Performance Rebaixada” 

pertencia ao grupo de estudo. Na Escala de Linguagem, dois dos participantes do grupo de 

estudo apresentaram “Performance Rebaixada”, enquanto no grupo controle apenas um 

apresentou tal desempenho. Como variável contínua, na Escala Cognitiva foi observada média 

de desempenho inferior no grupo de estudo sem significância estatística e na Escala de 

Linguagem foi observado um desempenho inferior no grupo de estudo, sendo encontrada 

tendência de diferenciação (p = 0,057) entre grupos. Portanto, não foi encontrada diferença 

significativa quanto ao desenvolvimento cognitivo entre os grupos na faixa etária entre 12 e 

42 meses e em relação ao desenvolvimento da linguagem houve um desempenho inferior no 

grupo com sobrepeso/obesidade, indicando que essa condição pode prejudicar a aquisição de 

habilidades relacionadas a essa área.  

Palavras-chave: Sobrepeso/obesidade infantil. Desenvolvimento cognitivo. 

Desenvolvimento de linguagem. Lactente. Pré-escolar.  
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ABSTRACT 

 

 Child development is a multidimensional and integral process that encompasses 

physical growth, motor, cognitive and language development, making the child able to 

respond to the needs and those of their environment. Thus, it is important to study if the 

presence of overweight/obesity can cause impairment in the acquisition of these skills. The 

present study aimed to verify and compare cognitive and language development in infants and 

pre-school children with and without overweight/obesity between 12 and 42 months. It is an 

observational, transversal, controlled and quantitative study, composed of two groups with 

five participants each, one overweight/obese (study) and one eutrophic (control), matched 

according to age and sex. Respondents answered the questionnaire and the criteria established 

by the Brazilian Association of Research Companies (ABEP, 2015), while infants and 

preschool children were assessed using the Bayley-III Development Scale. Statistical analysis 

was performed using Fisher’s and t-tests and α = 0,05 was considered significant. In the 

categorical analysis of the Cognitive Scale, no significant differences were found between the 

groups, but the only participant with “Downgraded Performance” belonged to the study 

group. In the Language Scale, two of the participants in the study group presented 

“Downgraded Performance”, while in the control group only one presented such performance. 

As a continuous variable, in the Cognitive Scale a lower performance average was observed 

in the study group with no statistical significance and in the Language Scale lower 

performance was observed in the study group, and a trend of differentiation (p = 0,057) was 

found between groups. Therefore, no significant difference in cognitive development was 

found between groups between 12 and 42 months of age and in relation to language 

development there was a lower performance in the overweight/obesity group, indicating that 

this condition may hinder the acquisition of related skills to this area. 

Key words: Overweight/obesity. Cognitive development. Language development. Infant. 

Preschool. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vem ocorrendo um fenômeno de transição nutricional à nível mundial, 

caracterizado pela diminuição da desnutrição e aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade (ALEIXO, A. A. et al., 2012). De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o número de crianças com sobrepeso no mundo passou de 31 para 41 milhões entre 

1990 e 2014 e pode chegar a 75 milhões em 2025, conforme projeções da própria OMS. 

Trata-se, portanto, de um problema alarmante de saúde pública. 

A obesidade, segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016), é uma doença 

crônica com grave prognóstico, definida como o acúmulo de tecido gorduroso localizado ou 

generalizado. Sua etiologia é complexa e multifatorial, devido à interação entre fatores 

genéticos, ambientais, socioeconômicos e comportamentais. Dentre esses fatores, o estilo de 

vida moderno é potencialmente favorecedor para o desenvolvimento da obesidade, já que nas 

últimas décadas houve uma facilidade no acesso e aumento no consumo de alimentos de 

simples preparo, baixo custo, alta densidade calórica, alta palatabilidade, baixo poder 

sacietógeno que são, consequentemente, alimentos de rápida e fácil absorção. Além disso, a 

substituição de alimentos nutritivos e saudáveis pelos ‘fastfood’, principalmente na população 

infantil, favorece o ganho de peso e os déficits nutricionais. 

Outro fator que deve ser considerado é a prática de atividade física na infância que, 

juntamente com a genética, nutrição e o ambiente, contribuem para o desenvolvimento típico 

e esperado para a idade da criança (BOUCHARD, C., SHEPHARD, R. J., STEPHENS, T., 

1994). É uma prática desejável em todas as idades e deve ser estimulada o mais precocemente 

possível. A recomendação atual é que sejam realizados cerca de 180 minutos diários de 

atividades, que variam de acordo com a faixa etária: até 1 ano deve-se estimular o lactente a 

brincar ou rolar no chão, bem como engatinhar, brincar com bolas e brinquedos que sejam 

seguros para cada idade, e deixar que ele explore todo o ambiente; de 1 a 4 anos a orientação 

é promover atividades que estimulem o movimento, como caminhar, subir escadas, dançar, 

rastejar e brincar em lugares abertos que incentivem o correr, subir obstáculos e pular 

(Sociedade Brasileira de Pediatria, 2008). 

Os benefícios da prática de atividade física são comprovados e estão relacionados com 

o controle do peso corporal, melhora das habilidades motoras, da capacidade 

cardiorrespiratória e do bem-estar psicossocial (STRAUSS, R. S. et al., 2001; WILLIAMS, C. 



9 
 

L. et al., 2002), além de melhora na composição óssea, maior disposição e felicidade na 

criança, potencializando o seu desenvolvimento (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2008). 

Portanto, o aumento da ingestão de alimentos com maior valor energético aliado à 

diminuição dos níveis de atividade física pelas crianças acaba gerando um desequilíbrio no 

balanço energético e predisposição ao acúmulo de gordura corporal, e, consequentemente, 

sobrepeso/obesidade (Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 2016). 

Nutricionalmente falando, o período entre o desmame e os cinco anos de idade é a fase 

mais vulnerável da vida de uma criança para o desenvolvimento do sobrepeso/obesidade 

(MONTE, C., 2000), aumentando assim as chances de ocorrência precoce de alterações 

cardiorrespiratórias, hipertensão arterial, síndromes metabólicas, doenças ateroscleróticas e 

diabetes mellitus tipo II, além dos distúrbios psicológicos e sociais (ALEIXO, A. A. et al., 

2012). É também nessa fase que há o estabelecimento do número de adipócitos, que tende a se 

manter por toda a vida: em idades posteriores, caso o indivíduo emagreça, esse processo 

ocorrerá através da perda de conteúdo lipídico celular, e não do número de células adiposas 

(GIURGLIANO, R., CARNEIRO, E. C., 2004; SOARES, L. D., PETROSKI, L. D., 2003). 

O desenvolvimento infantil é consequência da integração de todos os fatores 

anteriormente citados e, por isso, definido como um processo multidimensional e integral que 

engloba o crescimento físico, a maturação neurológica, o desenvolvimento comportamental, 

sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as relações sócio afetivas, tornando a criança 

capaz de responder às suas necessidades e as do seu meio (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2005). Trata-se de um processo sequencial e contínuo, 

individualizado e dinâmico (BISCEGLI, T. S. et al., 2007), relacionado à idade cronológica e 

às experiências, no qual o ser humano adquire capacidades motoras e cognitivas decorrentes 

da maturação do sistema nervoso central (MELLO, E. D., LUFT, V. C., MEYER, F., 2004; 

BISCEGLI et al., 2007) e de outros subsistemas (THELEN, E., KELSO, J. A. S., FOGEL, A., 

1987; CAMPOS, D., SANTOS, D. C. S., GONÇALVES, V. M. G., 2005). 

A brincadeira é uma atividade consensualmente considerada essencial no processo de 

desenvolvimento infantil (QUEIROZ, N. L. N., MACIEL, D. A., BRANCO, A., 2006), já que 

permite que a criança vivencie o lúdico, descubra a si mesma, aprenda a realidade e torne-se 

capaz de desenvolver seu potencial máximo (SIAULYS, M. O. C., 2005). Principalmente em 

idades menores, torna-se indiretamente uma prática de atividade física em que há gasto 
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energético e faz-se ferramenta ideal para estimular o desenvolvimento global e apurar o 

interesse da criança em explorar o ambiente (Diretrizes de Estimulação Precoce, 2016). 

Um estudo realizado com 113 crianças de 6 a 70 meses de idade, no qual 32 delas 

apresentavam algum tipo de distúrbio nutricional (obesidade ou desnutrição), em uma creche 

em Catanduva (SP) mostrou que existe uma maior porcentagem de atraso em alguma área do 

desenvolvimento em crianças com alteração no peso do que em crianças dentro do peso 

adequado para a idade (BISCEGLI, T. S. et al., 2007).  

Nos primeiros anos de vida (principalmente os três primeiros) ocorre o maior 

desenvolvimento cerebral e a janela de oportunidades para o estabelecimento das fundações 

que irão repercutir em boa saúde e na aquisição de conhecimentos e habilidades (Unicef, 

2015). Sendo assim, qualquer alteração nessa fase da vida da criança tem potencial para 

prejudicar o desenvolvimento normal, seja ele motor, de linguagem ou de cognição. 

A maior parte dos trabalhos encontrados na literatura sobre o tema dedica-se a estudar 

crianças com obesidade em idades mais tardias, investigando fatores relacionados ao 

desenvolvimento escolar (BANDRELERO, M., ROMANHOLO, R. A., 2011), postura e 

equilíbrio (CAMARGO, S. C., PEREIRA, K., 2012; ALEIXO et al., 2012), desenvolvimento 

motor (CATENASSI et al., 2007; POETA et al.,2010) e desenvolvimento de linguagem 

(FERRIOLI, B. H. V. M., 2010), sendo escassas pesquisas com metodologias confiáveis, 

principalmente envolvendo participantes com até 4 anos de vida. Desta forma, o presente 

estudo tem como finalidade analisar o comportamento e desenvolvimento cognitivo e de 

linguagem de lactentes e pré-escolares com sobrepeso/obesidade. 
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2 OBJETIVO 

   

Os objetivos do estudo foram:  

 

 verificar e comparar o desenvolvimento cognitivo em lactentes e pré-escolares 

com e sem sobrepeso/obesidade; e  

 

 verificar e comparar o desenvolvimento da linguagem em lactentes e pré-

escolares com e sem sobrepeso/obesidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal, observacional, controlado e quantitativo, composto 

por uma amostra de lactentes e pré-escolares de 12 a 42 meses com e sem 

sobrepeso/obesidade de origem alimentar (grupo de estudo e controle), no qual foi avaliado o 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem através da aplicação da Escala de 

Desenvolvimento Bayley-III. 

 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Foram incluídos cinco lactentes e pré-escolares para o grupo de estudo (com 

sobrepeso/obesidade) e cinco para o grupo controle (sem histórico de sobrepeso/obesidade). 

Os participantes foram recrutados através de divulgações em redes sociais, entre os usuários 

do Departamento de Saúde da Criança e Adolescente (DSCA) e das Unidades de Atenção 

Primária à Saúde (UAPS) do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. A seleção dos 

participantes foi realizada de forma não aleatória pelos pesquisadores e seguiu os seguintes 

critérios: 

 

3.2.1 Critério de Inclusão 

 

No grupo de estudo, foram incluídos participantes com idades entre 12 e 42 meses 

com sobrepeso/obesidade. 

O grupo controle foi composto por participantes sem sobrepeso/obesidade ou 

desnutrição nos últimos seis meses, pareados segundo a idade e ao sexo com o grupo de 

estudo. Assim, o grupo controle, composto pelos indivíduos eutróficos, só foi formado depois 

da formação do grupo de estudo para que fosse possível realizar o adequado pareamento, 

segundo os critérios citados anteriormente. 
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3.2.2 Critério de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os lactentes e pré-escolares: nascidos prematuros ou com 

baixo peso; com histórico de desnutrição nos últimos seis meses; que apresentarem 

diagnósticos de alterações no desenvolvimento ou alterações neurológicas (paralisia cerebral, 

hidrocefalia, hemorragia intracraniana, lesão de plexo braquial), síndromes genéticas ou 

congênitas (i.e. Síndrome de Down, Rubéola Congênita, Síndrome de Alport); com quadro 

agudo de doenças respiratórias; com malformações congênitas (mielomeningocele, agenesias 

e focomielias); com alterações sensoriais (visuais e auditivas); com síndromes endócrino-

metabólicas e com alterações que comprometam o desenvolvimento motor normal (fraturas e 

luxações recentes). 

 

3.3 VARIÁVEIS ESTUDADAS E CONCEITOS 

 

3.3.1 Variável Independente – Estado Nutricional 

 

Para classificação dos participantes quanto à presença ou não do sobrepeso/obesidade, 

foram utilizados os parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

Ministério da Saúde (MS).  

De acordo com dados da OMS para crianças com menos de cinco anos de idade 

(WHO, 2015), o crescimento infantil pode ser mensurado através das razões: comprimento 

para a idade, peso para a idade, peso para a altura e índice de massa corporal para a idade. Já 

os indicadores podem ser expressos de três formas distintas: a distribuição percentil, o 

percentual de adequação para a mediana e o escore-Z, que é o mais utilizado. O critério de 

classificação do escore-Z mostra o desvio padrão e o afastamento do valor antropométrico 

para o valor esperado para a medida em uma população de referência escolhida. Um escore-Z 

acima de 2+ indica sobrepeso e acima de 3+, obesidade (WHO, 2015). 

Considerando a normatização do Ministério da Saúde (Brasil, 2006), no presente 

estudo foi utilizada a relação peso por idade (ANEXO A). Baseando-se nas classificações do 

escore-Z e na sua representação gráfica para idade e peso, a curva central representa um 

padrão esperado, enquanto as curvas paralelas representam as alterações do escore-Z. A faixa 

de normalidade do escore-Z é compreendida entre -2 até +2 (inclusive). Escores-Z abaixo de -
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2 indicam desnutrição e aqueles acima de +2 indicam sobrepeso/obesidade, conforme 

descrição anterior. 

No presente estudo foi verificada a existência de lactentes e pré-escolares com 

sobrepeso/obesidade, através das informações contidas na caderneta da saúde da criança, na 

qual será verificado o peso da criança e sua classificação baseada no escore-Z. No grupo de 

estudo foram incluídos pré-escolares e lactentes que estejam com sobrepeso/obesidade e no 

grupo controle aqueles que não apresentaram essa condição nos últimos seis meses. 

 

3.3.2 Variável Dependente 

 

 Desenvolvimento cognitivo e de linguagem. 

O desenvolvimento e o comportamento foram avaliados através da Bayley Scale of 

Infant and Toddler Development – Bayley-III (BAYLEY, 2006), a qual apresenta três escalas 

que avaliam o desenvolvimento motor (grosso e fino), cognitivo e de linguagem (expressiva e 

receptiva), e dois questionários que avaliam o comportamento (emocional e adaptativo), mas 

no presente estudo foram avaliados e interpretados apenas os aspectos relacionados à 

cognição e à linguagem. O principal objetivo do instrumento é avaliar atrasos ou alterações no 

desenvolvimento de lactentes e pré-escolares e, com isso, favorecer uma melhor e mais 

precoce intervenção (BAYLEY, 2006) (ANEXO B). 

A Bayley-III é uma atualização dos dados normativos da BSID-II, com uma amostra 

representativa e contemporânea, e representa uma escala padronizada que possibilita avaliar o 

desenvolvimento infantil de crianças de 1 a 42 meses, permitindo uma variação de 15 dias 

para mais ou para menos em cada idade investigada. 

As escalas são compostas por diferentes números de itens, sendo alguns de observação 

acidental, realizados de forma espontânea pela criança durante a avaliação, e outros aplicados 

em forma de testes, com materiais e procedimentos padronizados. 

A Escala Motora apresenta 138 itens, sendo que a Motora Fina apresenta 66 itens que 

avaliam a preensão, planejamento motor, percepção-motora e atividades envolvendo 

velocidade manual, e a Motora Grossa que apresenta 72 itens que avaliam o movimento dos 

membros superiores, inferiores e tronco, por meio do posicionamento estático e 
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movimentação dinâmica, incluindo coordenação, locomoção, equilíbrio e o planejamento 

motor. 

A Escala de Linguagem é subdividida em linguagem expressiva e receptiva, 

totalizando 97 itens. A Escala Linguagem Expressiva é composta por 48 itens e avalia a 

comunicação verbal, como risos, grunhidos e fala, desenvolvimento do vocabulário ao 

verificar se a criança nomeia objetos, figuras, cores, tamanhos e se é capaz de formar 

sentenças de 2 ou mais palavras. A Escala Linguagem Receptiva possui 49 itens que 

investigam os comportamentos pré-verbais, o desenvolvimento do vocabulário ao verificar se 

a criança é capaz de identificar objetos e figuras relacionadas, pronomes possessivos, 

preposições, plural, tempos verbais, além de itens que investigam a referenciação social e 

compreensão verbal. 

O questionário de comportamento emocional apresenta uma avaliação sistemática da 

capacidade da criança, avaliando os aspectos da vida social. Com base nos marcos emocional 

e funcional criados por Greenspan, são identificados estágios para crianças desde o 

nascimento até os 42 meses de idade. Avalia os marcos emocionais que darão uma visão da 

capacidade do lactente e pré-escolar em lidar com situações que envolvem interações com 

pessoas e controle emocional, indicando seu autocontrole e capacidade de resolução de 

problemas.  

O questionário de comportamento adaptativo avalia a obtenção de habilidades 

funcionais necessárias para o aumento da independência do lactente e da criança. O 

questionário concentra-se em comportamentos e medidas que a criança realmente faz, além de 

medir o que a criança será capaz de fazer sem a ajuda de outros.  

A escala vem acompanhada de um Kit específico para aplicação dos testes com os 

seguintes materiais: livro de figuras, livro de história, livro de estímulos, 12 cubos vermelhos 

(8 sem furos e 4 com furos), base para encaixe de pinos e 16 pinos (8 amarelos, 4 vermelhos e 

4 azuis), cofre, urso, sino, pote redondo pequeno com tampa, caixa transparente de acrílico, 

pente, peças de encaixe, xícara com asa, boneca, bolsa azul, pulseira, manga com botão, 

carrinho de brinquedo pequeno, 5 discos (vermelho, verde, azul, preto e amarelo), régua 

vermelha com furos (para passar o cadarço), bola grande, jogo da memória, espelho, quadro 

para encaixe (azul/rosa), jogo azul de peças para encaixe (4 redondas e 5 quadradas) e jogo 

vermelho de 3 peças para encaixe (quadrado, círculo e triângulo), três quebra-cabeças (bola, 

sorvete, cachorro), cadarço, bola pequena, pato amarelo sonoro de borracha macia, fita 
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métrica, três copos de plástico, chocalho rosa, argola vermelha presa em cordão branco de 

material sintético, conjunto de sete patos (3 grandes nas cores azul, vermelho e amarelo, 3 

pequenos com estas mesmas cores e 1 azul mais pesado que o outro da mesma cor), três 

colheres de metal, dois lápis, dois gizes de cera vermelhos e duas toalhinhas de rosto. 

 Outros materiais foram providenciados pela equipe envolvida na aplicação do teste: 

uma mesa de tamanho normal, duas cadeiras, duas escadas com três degraus (confeccionada 

de acordo com as medidas dispostas no manual), para a criança subir e descer; tapete de EVA 

desmontável, para realização de mudanças de decúbitos dos lactentes e pré-escolares; 

cronômetro; folhas de papel sulfite; lenços de papel; cartões brancos; tesoura sem ponta; cinco 

moedas; cereais; toalhas de papel e álcool para higienização. 

 De acordo com o manual, o tempo máximo recomendado para a aplicação em 

lactentes com 12 meses de idade ou mais é em torno de 90 minutos. Caso não seja possível 

terminar a avaliação da criança, deve ser agendada uma nova avaliação em no máximo sete 

dias para finalização do instrumento. 

A aplicação e interpretação das escalas e questionários foram realizadas de acordo 

com as recomendações do manual da Bayley-III (BAYLEY, 2006). Quanto às escalas, a idade 

da criança corresponde a uma letra do alfabeto contido na folha de registro e essa letra 

determinará o primeiro item da avaliação e como sequência a criança deverá conseguir fazer 

os três primeiros itens da letra, caso isso não ocorra, deverão ser aplicados os itens da letra 

anterior e, caso a criança não consiga fazer novamente os três primeiros itens, o avaliador 

deverá retroceder novamente para letra anterior até que isso ocorra, determinando a 

continuação da avaliação. Caso a criança apresente cinco erros consecutivos, a avaliação será 

interrompida. 

A cada item aplicado em que a criança apresentar a resposta esperada será somado um 

ponto, e caso contrário não será acrescentado nenhum ponto. O cálculo da pontuação final da 

escala é realizado através da soma de todos os itens pontuados na avaliação com aqueles das 

idades anteriores, resultando no escore bruto (Raw Score) de cada escala. O valor do escore 

bruto de cada escala é convertido em pontos padronizados para obter o escore normativo, o 

Index Score (IS). 

Para interpretação imediata da avaliação dos participantes, a classificação segue os 

padrões definidos no manual de acordo com o IS, sendo: 
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 IS maior ou igual a 110 – Performance Acelerada (PA);  

 IS entre 90 e 109 – Dentro dos Limites Normais (DLN);  

 IS entre 70 e 89 – Performance Levemente Rebaixada (PLR); 

 IS menor ou igual a 69 – Performance Significativamente Rebaixada (PSR). 

Para análise dos dados no presente estudo será utilizado o IS (variável contínua) e a 

seguinte categorização: 

 Performance Adequada: IS ≥ 90 (PA e DLN); 

 Performance Rebaixada: IS < 90 (PLR e PSR). 

 

3.3.3 Variáveis Pareadas 

 

 Sexo: feminino/masculino. 

 Idade: foi considerada a idade em meses, permitindo uma variação de um mês para 

cima ou para baixo. 

 

3.3.4 Variáveis de Controle 

 

 Escolaridade materna: foi descrita no estudo o nível de escolaridade (Analfabeta, 

Ensino fundamental incompleta e completa, Ensino médio incompleto e completo, e 

ensino superior incompleto e completo ou mais), sendo três categorias: analfabetos, 

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

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

Incompleto, Ensino Superior Completo ou mais) (ANDRADE et al, 2005). 

 Nível socioeconômico (NSE) Familiar: foi avaliado pelo Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCEB), critério estabelecido pela ABEP – Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisas (ANEXO C). O CCEB é um indicador usado para definir 

apropriadamente de uma classe da população em classes econômicas para fins de 

consumo. Identificando o real potencial de consumo das famílias brasileiras, sendo a 

classificação em seis estratos socioeconômicos denominados A1, A2, B1, B2, C1, C2, 

D, E. (ABEP, 2015). 
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 Estado civil do cuidador: foi classificado de acordo com a convivência com um 

companheiro (casado ou em união estável) ou não convive com companheiro (solteiro, 

viúvo ou divorciado) (ANDRADE et al, 2005). 

 Número de irmãos: foi dividido em três grupos, sendo nenhum irmão, 1 a 2 dois 

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

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, segundo consta no parecer de número 

1.604.657. Cinco acadêmicas do curso de fisioterapia iniciaram o recrutamento dos 

participantes em janeiro de 2017. Foi definido que esse recrutamento seria iniciado no 

Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente (DSCA) e nas UAPS dos bairros Santos 

Dumont, Nossa Senhora das Graças, Parque Guarani e Jóquei II, do município de Juiz de 

Fora, Minas Gerais. Inicialmente foram contatadas as unidades de saúde que foram 

programadas mas como os dados dessas unidades não estavam atualizados, o recrutamento foi 

estendido para outras UAPS da cidade, também sem sucesso já que essas unidades não 

possuíam banco de dados atualizado para sobrepeso/obesidade. Por esse motivo, foram 

recrutados participantes através das redes sociais. 

 Para o grupo de estudo, com base nas informações fornecidas pelos profissionais das 

unidades de saúde sobre os potenciais participantes, o primeiro contato foi feito através de 

telefonema, onde as acadêmicas envolvidas se apresentaram, fizeram os esclarecimentos 

iniciais sobre a pesquisa e sobre a importância da avaliação em lactentes e pré-escolares com 

sobrepeso/obesidade. Após isto, foi feita a atualização dos dados antropométricos, onde foi 

solicitado ao responsável que informasse a pesagem mais recente que constava na caderneta 

de saúde da criança, sendo necessário que esta tivesse sido atualizada recentemente (nos 

últimos três meses). Quando o lactente ou pré-escolar preencheu os critérios de inclusão e de 

exclusão, ele foi convidado a participar, através de seus pais ou responsáveis e, em caso de 

aceitação, foi agendada uma data para o comparecimento na Faculdade de Fisioterapia. Foram 

contatados oito participantes com sobrepeso/obesidade, sendo que sete deles pertencia ao sexo 

masculino e apenas um ao sexo feminino. Desses oito, as mães de dois recusaram a 
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participação no estudo e um participante não pode ser incluído nas análises por não ter sido 

encontrado um lactente para o adequado pareamento.  

No dia agendado, os pais assinaram o TCLE (APÊNDICE A) e foi feita a classificação 

do peso segundo as curvas de crescimento para as idades utilizadas pelo Mistério da Saúde 

(ANEXO A). Após isso, era preenchido o questionário de identificação (APÊNDICE B) e 

feita a aplicação da Bayley-III. Quando houveram gastos com deslocamento do participante 

exclusivamente para a realização da coleta de dados, esse valor foi ressarcido pela 

pesquisadora responsável. 

 Os pais ou responsáveis puderam acompanhar a avaliação dos lactentes e pré-escolares 

com a Bayley-III, com o intuito de incentivar seus filhos para realização de determinada 

atividade, desde que não interferirem no desempenho do participante. 

 O participante que não compareceu na data e local agendados, foi realizado um novo 

contato telefônico para remarcação da avaliação. Após três tentativas de remarcação, foi 

considerada recusa na participação. 

 O grupo controle foi formado depois da formação do grupo de estudo, sem histórico 

de sobrepeso/obesidade, para que fosse possível realizar o adequado pareamento, nos mesmos 

locais de recrutamento, e seguiu os mesmos passos citados anteriormente para o recrutamento 

do grupo de estudo, sendo que neste caso o peso do participante teve que ser classificado 

como eutrófico.  

 Para aplicação da Escala Bayley-III, a equipe de pesquisadores (cinco acadêmicas do 

curso de fisioterapia) recebeu um treinamento prévio, teórico e prático, ministrado pela Profª. 

Dra. Jaqueline da Silva Frônio e pela Fisioterapeuta Andréa Januário da Silva. O treinamento 

da equipe foi dividido em: parte teórica (leitura de todo material da escala e entendimento de 

cada item, com posterior discussão em reuniões semanais), e “prática piloto” (aplicação da 

Bayley-III através de vídeos ou pessoalmente em diferentes crianças e discussão entre o grupo 

até se atingir o nivelamento de habilidades entre todos). Posteriormente o grupo foi submetido 

ao cálculo do índice de concordância Inter Observadores (Índice Kappa), com base em 10 

avaliações de vídeos de lactentes e pré-escolares de diferentes faixas etárias, sendo necessário 

atingir valor superior a 0.85 (Cronbach's Alpha Reliability), para que os membros da equipe 

estivessem aptos a coletar dados confiáveis com a referida escala, tendo sido obtido valores 

superiores a este por todos. 
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 A coleta de dados, com a aplicação da Bayley-III, tem estimativa de duração média de 

90 minutos para cada pré-escolar, sendo que se ocorresse alguma impossibilidade de terminar 

a avaliação no dia marcado, foi agendada uma nova data no prazo de até sete dias, para que 

essa fosse finalizada, de acordo com a disponibilidade dos pais ou responsáveis.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados coletados foram digitados e armazenados em um banco de dados do software 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 22.0 para Windows. Foi realizada a 

análise exploratória confirmatória dos dados para a melhor escolha dos testes estatísticos a 

serem empregados. 

Para descrever o perfil da população segundo as variáveis em estudo, foram realizadas 

estatísticas descritivas. Para comparação das variáveis categóricas, foi utilizado o Teste Exato 

de Fisher. Foi realizado também o teste da hipótese de normalidade das variáveis contínuas e 

como esta foi confirmada, foi utilizado o teste t para comparação do desempenho dos 

participantes na Escala Bayley-III). O nível de significância adotado para os testes estatísticos 

foi α = 0,05, sendo consideradas tendências de associação/diferenciação os valores de p ≤ 0,1. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

No presente estudo, não houve nenhum procedimento que oferecesse riscos à 

integridade física e psíquica da criança, a não ser aqueles considerados mínimos, equivalentes 

aos que ela está normalmente exposta em sua rotina de vida diária. Portanto, caso houvesse 

acidentes comprovadamente relacionados à aplicação dos testes, as pesquisadoras 

comprometeriam-se a tomar as devidas providências, assumindo os custos dos tratamentos 

julgados necessários. A qualquer momento, os responsáveis legais tiveram total liberdade para 

recusar ou desistir da participação do estudo. 

Considerando os mínimos riscos frente às incontáveis vantagens da participação na 

pesquisa, a aplicação da escala Bayley-III pode detectar atrasos ou alterações no 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem em lactentes e pré-escolares. Após a aplicação da 

escala, foi realizada uma devolutiva imediata individualizada aos pais ou responsáveis, com 
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as orientações pertinentes em cada contexto ou até mesmo encaminhamento a serviços de 

intervenção, caso houvesse necessidade. 

Os dados e os instrumentos utilizados na pesquisa permanecerão arquivados por um 

período de 5 anos e logo após serão devidamente apagados. Os participantes não serão 

identificados em nenhuma publicação proveniente do estudo e todas as informações e os 

dados coletados serão utilizados apenas para fins científicos. 

O Presente estudo faz parte de um estudo maior intitulado “COMPORTAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO MOTOR, COGNITIVO E DE LINGUAGEM DE LACTENTES E 

PRÉ-ESCOLARES COM SOBREPESO OU OBESIDADE”, o qual foi submetido e 

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

Juiz de Fora, sob parecer de número 1.604.657 (ANEXO D) e, para participar do estudo, o 

responsável teve que assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A). Nessa pesquisa foram respeitados os princípios éticos contidos na Resolução 

CNS 466/12 de 2012 e a coleta de dados só teve início após o término do treinamento da 

equipe que fez a aplicação da escala Bayley-III.  
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4 RESULTADOS 

 

Foram avaliados seis pré-escolares com histórico de sobrepeso/obesidade, mas 

considerando os critérios de pareamento não foi possível encontrar par para um desses 

participantes. Portanto, a amostra final ficou composta por dez participantes, sendo cinco 

deles no grupo de estudo (com sobrepeso/obesidade) e cinco no grupo controle (sem 

sobrepeso/obesidade), sendo que cada grupo é composto por quatro participantes do sexo 

masculino e uma participante do sexo feminino. As características dos participantes estão 

descritas na tabela 1, na qual pode-se observar que a média da idade do grupo de estudo foi 

27,8 meses e a do grupo controle de 27,6 meses, e a maioria das crianças não frequentava a 

creche. 

Em relação às variáveis de controle categóricas, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (Teste Exato de Fisher), mas chama atenção o 

fato de a grande maioria dos participantes do grupo de estudo pertencerem ao sexo masculino, 

80% estarem enquadrados nos menores estratos socioeconômicos, 80% serem filhos únicos e 

80% não frequentarem a creche. 
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Tabela 1 – Características dos participantes. 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle p-valor 

 f (%) f (%)  

    

Número de participantes 5 (50%) 5 (50%)  

    

    

ABEP    

    

B1 e B2 1 (20%) 2 (40%) 0,500* 

C1 e C2  4 (80%) 3 (60%)  

  

Frequência à creche    

    

Sim 1 (20%) 3 (60%) 0,262* 

Não 4 (80%) 2 (40%)  

    

Escolaridade materna    

    

Até o 9º ano 0 (0%) 1 (20%) 0,500* 

Acima do 9º ano 5 (100%) 4 (80%)  

    

Escolaridade paterna    

    

Até o 9º ano 1 (20%) 1 (20%) 1,000* 

Acima do 9º ano 4 (80%) 4 (80%)  

    

Número de irmãos    

    

Nenhum 4 (80%) 2 (40%) 0,262* 

1 a 2 1 (20%) 3 (60%)  

3 ou mais 0 (0%) 0 (0%)  

    

Número de adultos    

    

1 a 2 3 (60%) 5 (100%) 0,222* 

3 ou mais 2 (40%) 0 (0%)  

    

Estado civil do cuidador    

    

Vive com o companheiro(a) 3 (60%) 4 (80%) 0,500* 

Não vive com o companheiro(a) 2 (40%) 1 (20%)  

    

  

Média ± DP 

 

Média ± DP 

 

    

Peso ao nascer (g) 3027,00 ± 388,291 2972,00 ± 352,520 0,700** 

    

Idade em meses 27,80± 11,256 27,60± 11,104  

    

Legenda: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2015 (ABEP); f = frequência;  

%= percentil; DP = desvio padrão; g = gramas. *Teste Exato de Fisher. ** Teste t. 
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Na análise categórica da Bayley-III (Tabela 2), não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos, mas o único participante com “Performance Rebaixada” na 

Escala Cognitiva pertence ao grupo de estudo. Já na Escala de Linguagem, dois dos 

participantes do grupo de estudo apresentaram “Performance Rebaixada”, enquanto no grupo 

controle apenas um apresentou tal desempenho.  

 

Tabela 2 – Classificação e comparação das variáveis categorizadas da Bayley (Escala Cognitiva e 

de Linguagem) nos grupos controle e de estudo. 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle p-valor* 

 f(%) f(%)  

    

Bayley - Escala 

Cognitiva 

   

    

Performance 

Rebaixada 
 

1 (20%) 0 (0%) 0,500* 

Performance Adequada 4 (80%) 5 (100%)  

    

Bayley - Escala de 

Linguagem 

   

    

Performance 

Rebaixada 
 

2 (40%) 1 (20%) 0,500* 

Performance Adequada 3 (60%) 4 (80%)  

    

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda: f = frequência; % = percentil; *Teste de Fisher.  

 

Considerando o desempenho dos participantes na Bayley-III como variável contínua 

(Tabela 3), na Escala Cognitiva foi observada média de desempenho inferior no grupo de 

estudo, mas sem significância estatística. Já na Escala de Linguagem, foi observado um 

desempenho inferior no grupo de estudo (com sobrepeso/obesidade), sendo encontrada 

tendência de diferenciação (p = 0,057) entre grupos. 

 

 

  



25 
 

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

Variáveis Min. Média± DP Máx. p-valor 

     

Bayley – Escala 

Cognitiva 

    

     

Grupo estudo 75 94,00 ± 10,840 100 0,679* 

Grupo controle 90 99,80 ± 14,149 124  

     

Bayley – Escala de 

Linguagem 

    

     

Grupo estudo 65 96,60 ± 26,293 132 0,057* 

Grupo controle 86 101,00 ± 9,165 110  

     

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda: Mín. = mínimo; DP = desvio padrão; Máx. = máximo. *Teste t. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A principal questão do presente estudo foi se a presença de sobrepeso/obesidade 

afetaria o desenvolvimento cognitivo e de linguagem de lactentes e pré-escolares na faixa 

etária de 12 a 42 meses. Os dados indicaram um possível prejuízo no desempenho de 

linguagem dos que apresentavam essa condição, quando comparados com lactentes e pré-

escolares eutróficos. 

Com relação às características dos participantes e considerando as variáveis 

controladas ficou clara a predominância do sexo masculino entre os lactentes e pré-escolares 

com sobrepeso/obesidade, já que a composição do grupo de estudo foi determinante para a 

composição do grupo controle. Tal característica também foi observada entre os potenciais 

participantes que foram contatados e não concordaram em participar do estudo e no lactente 

que foi avaliado e não pode ser incluído no presente estudo por não ter sido encontrado par 

para compor o grupo controle. Na literatura sobre o assunto foram encontrados tanto estudos 

com maior prevalência de sobrepeso/obesidade entre as meninas (MORAES, S. A. et al., 

2006; PINTO, M. C. M., OLIVEIRA, A. C., 2009) quanto estudos com maior prevalência de 

meninos (RONQUE, E. R. V. et al., 2005), mas em todos eles os voluntários possuíam idades 

superiores aos participantes do presente estudo. Desta forma, não há consenso quanto a maior 

prevalência de sobrepeso/obesidade em um dos sexos, mas devido ao grande predomínio no 

presente estudo pode-se levantar a hipótese, então, de que na faixa etária entre 12 e 42 meses 

o sobrepeso/obesidade é possivelmente mais encontrado em meninos, algo que deve ser 

melhor investigado. 

 Quanto às variáveis não pareadas, apesar de não terem sido encontradas diferenças 

estatisticamente significativas, percebe-se que a maioria dos participantes do grupo de estudo 

pertencia aos três menores estratos socioeconômicos segundo o ABEP. Apesar de terem sido 

encontrados estudos que demonstram predominância de sobrepeso/obesidade nas classes 

econômicas mais altas (NUNES, M. M. A., FIGUEIROA, J. N., ALVES, J. G. B., 2007; 

MONTEIRO, C. A., CONDE, W. L., 2000), também foram encontrados estudos que 

encontraram essa predominância nas classes mais baixas (TADDEI, J. A., COLUGNATI, F. 

A., RODRIGUES, E. M., 2004; KURTH, B. M., SCHAFFRATH, A. R., 2007). Portanto, esta 

não é uma questão totalmente esclarecida merecendo maiores investigações em pesquisas 

futuras.  
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O fato de a maioria dos participantes do grupo de estudo não frequentar a creche 

chama atenção e estudos prévios relacionaram frequência à creche ao consumo de alimentos 

mais nutritivos e com menor valor energético (BARBOSA, R. M. et al., 2005; ROCHA, D. 

S., 2008) e demonstraram que o consumo exagerado de alimentos industrializados pode 

aumentar a incidência de obesidade (ISGANAITIS, E., LUSTIG, R. H., 2005; CORDAIN, L. 

et al., 2005). Além disso, crianças que não frequentam à creche estão propensas a permanecer 

mais tempo assistindo televisão, o que está diretamente relacionada ao consumo de alimentos 

com alto valor calórico, à inatividade física e por conseguinte, à instalação do 

sobrepeso/obesidade (RINALDI, A. E. M. et al., 2008). Sabe-se que a falta de atividade física 

no início do desenvolvimento pode limitar a sua sequência e criar um ciclo vicioso: uma 

criança que brinca pouco tem menos gasto energético; pode começar a acumular peso e 

apresentar sobrepeso/obesidade (BARUKI, S. B. S. et al., 2006; GIUGLIANO, R., 

CARNEIRO, E. C., 2004); esse peso em excesso dificulta a exploração do ambiente, a criança 

perde o interesse em realizar as atividades ativamente e, como consequência, esse processo 

vai se perpetuando e se amplificando. 

As experiências motoras são fundamentais para a aquisição de conceitos que são a 

base para o desenvolvimento adequado da cognição e da linguagem na primeira infância. Para 

isso, é necessário que a criança vivencie as experiências de maneira concreta através da 

exploração do ambiente, o que exige que ela tenha uma atividade motora mais intensa. Só 

após a vivência do concreto, a criança começa a estabelecer conceitos abstratos, adquirindo 

habilidades de cognição e de linguagem mais elaborados e perceptíveis. Desta forma, a 

presença do sobrepeso/obesidade poderia interferir nesse processo.  

 Considerando o desempenho cognitivo de lactentes e pré-escolares com 

sobrepeso/obesidade como variável categórica, o único participante com “Performance 

Rebaixada” na Escala Cognitiva pertence ao grupo de estudo, porém, não foi um resultado 

estatisticamente significativo. Analisado como variável contínua, os resultados permanecem 

sem significância estatística, mas foi observada média de desempenho inferior no grupo de 

estudo. Foram encontrados estudos que demonstraram associação entre sobrepeso/obesidade e 

prejuízo no desenvolvimento cognitivo (DATAR, A., STURM, R., MAGNABOSCO, J. L., 

2004; LI, Y. et al., 2008; MAAYAN, L. et al., 2011; SKORANSKIA, A. M. et al., 2013; 

ALEIXO, A. A. et al., 2012), contrapondo com os resultados encontrados no presente estudo. 

Uma das possíveis explicações para essa diferença encontrada é que a faixa etária dos 

participantes dos estudos encontrados foi superior e provavelmente isso leva a diferenças do 
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impacto dessa condição no desenvolvimento cognitivo. As funções mentais superiores tem 

um processo de formação e aquisição que, quanto mais velha a criança é, mais rápida é a 

manifestação dessas habilidades. Portanto, pode ser que no período em que o presente estudo 

avaliou os participantes, as habilidades cognitivas ainda não tinham sido manifestadas em 

quantidade suficiente para serem afetadas pelo sobrepeso/obesidade.  

 Quanto ao desenvolvimento da linguagem, quando analisado o desempenho dos 

participantes de forma categórica as classificações não indicaram diferença entre os grupos, 

mas houve um número maior de participantes com o desempenho rebaixado no grupo de 

estudo. Quando analisado de forma contínua, os resultados indicaram uma tendência de 

diferenciação com desvantagem para o grupo com sobrepeso/obesidade, indicando que essa 

condição pode estar dificultando o desenvolvimento da linguagem, corroborando com os 

poucos estudos encontrados sobre o assunto (FERRIOLLI, B. H. V. M., 2010; ZUANETTI, 

P. A., 2016).  

Para verificar se essa tendência de diferenciação do desenvolvimento da linguagem 

entre os grupos deveria ser destacada, foi realizada uma simulação de análise duplicando as 

informações do banco de dados dos participantes do presente estudo, isto é, a amostra ficaria 

com 10 participantes em cada grupo. Nesta análise simulada verificou-se que o resultado do 

teste t se tornou estatisticamente significativo, indicando que o tamanho da amostra foi o fator 

determinante para a significância estatística. 

 O presente estudo teve algumas limitações, dentre elas o número de participantes e a 

não verificação da influência de fatores externos, como os estímulos ambientais. Seria 

importante em estudos futuros avaliar se o ambiente interfere no desempenho das habilidades 

cognitivas e de linguagem dos lactentes e pré-escolares entre 12 e 42 meses. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em relação ao desenvolvimento cognitivo não foi encontrada diferença significativa 

entre os grupos na faixa etária entre 12 e 42 meses. Quanto ao desenvolvimento da linguagem 

houve um desempenho inferior no grupo com sobrepeso/obesidade, indicando que essa 

condição pode prejudicar a aquisição de habilidades relacionadas a essa área.  

São necessárias mais pesquisas para confirmar os resultados do presente estudo, visto 

que existem poucas referências que utilizam amostra de participantes com a faixa etária 

investigada. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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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:________________________________________________________ 

Tempo de amamentação: ___________ meses Data:____/____/_________ 

2 GRUPO: (   ) Sem obesidade 

(   ) Com obesidade: Há quanto tempo?__________ (em meses) 

Peso atual:_________ Percentil:_______ Escore Z: __________ 

 

3 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (ABEP 2015) 

Posse de Itens Quantidade de Itens 

0 1 2 3 4 ou +  

Banheiro 0 3 7 10 14 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Empregados 

domésticos 

0 3 7 10 13 

Lava roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer  0 2 4 6 6 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Microondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora roupa 0 2 2 2 2 
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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 

Superior Completo Superior Completo 7 

 

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: ___________ anos de estudo 

(  ) Analfabeto     (  ) Fundamental Incompleto  (  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Incompleto              (  ) Médio Completo  (  ) Superior Incompleto                    

(  ) Superior Completo ou mais      OBS:__________________________________ 
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Escolaridade Pai: ___________ anos de estudo 

(  ) Analfabeto          (  ) Fundamental Incompleto  (  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Incompleto  (  ) Médio Completo  (  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo ou mais     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/o (  ) Casada/o (  ) União Estável (  ) Divorciada/o (  ) Viúva/o 
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ANEXO A – Curvas de Crescimento do Ministério da Saúde 
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ANEXO B – Bayley Scales of Infant and Toddler Development –Third Edition (BAYLEY–III) 
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ANEXO C – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP): Critério de 

Classificação Econômica Brasil, 2015. Disponível em: http://www.abep.org 

 

http://www.abep.org/
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ANEXO D – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
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