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RESUMO 

Santos, L.M. Qualidade da estimulação no ambiente doméstico, estado nutricional e 

desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Salvador, 2004. 142 p. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal da Bahia. 

Busca-se, com este estudo, ampliar a compreensão do desenvolvimento cognitivo, integrando 

informações sobre características sócio-econômicas da família, saúde na primeira infância e 

qualidade da estimulação no ambiente familiar, de crianças entre 18 e 42 meses, residentes na 

área urbana de Salvador. Realizou-se um estudo de corte transversal com uma amostra de 355 

crianças que foram avaliadas através do Inventário HOME de Observação Doméstica e da 

Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil, usando-se, ainda, medidas antropométricas de peso 

e altura e inquérito sócio-econômico familiar. Foram utilizadas análises estatísticas descritivas, 

regressão linear univariada e regressão linear hierarquizada, a partir de um modelo teórico. 

Encontrou-se que, apesar da insalubridade dos ambientes interno e externo ao domicílio, da 

baixa qualidade da estimulação recebida no ambiente doméstico e do grande percentual de 

crianças desnutridas e em risco nutricional, as crianças apresentaram um adequado escore de 

desenvolvimento cognitivo. A partir das analises hierarquizadas, pode-se concluir que o 

contexto proximal é um mediador da relação entre desenvolvimento cognitivo na primeira 

infância e status sócio-econômico da família. Especialmente para as crianças desnutridas, o 

contexto proximal foi ainda mais importante, na medida em que, juntamente com a freqüência 

escolar, atuou enquanto fator de proteção para o desenvolvimento cognitivo.  

Palavras-chave: 1. Desenvolvimento Cognitivo;  2. Estimulação no Ambiente Doméstico;  

  3. Estado Nutricional.   
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ABSTRACT 

Santos, L.M. Quality of stimulation in home environment, nutritional status and cognitive 

development in early childhood. Salvador, 2004. 142 p. Master Degree Dissertation. Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal da Bahia. 

The aim of the study was to enlarge the understanding of cognitive development, with the 

integration of information about family socioeconomic status, early childhood health and quality 

of stimulation in home environment. We studied cross-sectionally 355 children aged between 18 

and 42 months, who lived in Salvador urban area. They were evaluated with The Home 

Observation for Measurement of the Environment Inventory and The Bayley Scales of Mental 

and Motor Development. These children were also evaluated in antropometric measures and  

their family socioeconomic status. It was used descriptive statistical analyses, univariate linear 

regression and hierarchical linear regression, constructed from a theoretical model. We 

concluded that besides the poor quality of inside and outside house environment, low quality of 

home stimulation and the great number of stunted children, they had adequate cognitive scores. 

From the hierarchical analyses, we conclude that proximal context was a mediator of the 

relationship between cognitive development in early childhood and socioeconomic status. 

Especially to the stunted children, the proximal context was even more important because, 

together with school attendance, it was a protective factor for cognitive development.  

Key-words: 1. Cognitive Development;  2. Home Environment stimulation;  

   3. Nutritional Status.   
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APRESENTAÇÃO 



 

A desnutrição energético-protéica é um problema de saúde pública mundial. 

Especialmente nos países em desenvolvimento, afeta uma grande parcela da população 

infantil, podendo trazer efeitos adversos graves, como atraso no desenvolvimento 

cognitivo, danos neurológicos e morbi-mortalidade (World Health Organization 

[WHO], 2000).  

Estima-se que em 1995, a desnutrição tenha sido responsável por 54% da 

mortalidade infantil em tais países (WHO, 2000). No Brasil, houve um decréscimo da 

prevalência de desnutrição na última década. Em 1989, 22,7% das crianças menores de 

cinco anos apresentavam desnutrição segundo o indicador altura/idade, caindo para 

18,9% em 1996, devido a ações específicas do serviço básico de saúde, vacinação, 

incentivo ao aleitamento materno e manejo adequado da diarréia, embora corresponda a 

mais de três milhões de crianças desnutridas (Batista Filho & Rissin, 2003). No entanto, 

este índice não é uniforme para todas as regiões do Brasil. No Nordeste, encontra-se 

uma das mais altas prevalências de desnutrição energético-protéica do país (17,9% para 

o indicador altura/idade e 8,3% para o indicador peso/idade). Já em Salvador, a 

desnutrição energético-protéica moderada e severa afeta 4,3% das crianças menores de 

cinco anos, segundo o indicador altura/idade, sendo que este número sobe para 19,4% 

quando considera crianças com desnutrição leve e em risco nutricional (Assis & 

Barreto, 2000).  

Buscando investigar o impacto da desnutrição e da diarréia sobre o 

desenvolvimento infantil, surgiu no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 

da Bahia um grupo de trabalho denominado “Epidemiologia do Desenvolvimento”, 

coordenado pela Prof. Dra. Darci Neves dos Santos. Esta dissertação surgiu a partir da 

minha inserção neste grupo, em 1999, como estagiária do projeto longitudinal “Diarréia 
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infantil e estado nutricional como fatores associados para o desenvolvimento 

comportamental na infância” (Santos, Almeida-Filho, Bastos & Happé, 1998), 

integrante do projeto “Diarréia infantil: epidemiologia ambiental e molecular e 

repercussões no desenvolvimento físico e mental” apoiado pelo PRONEX-CNPQ. Nesta 

oportunidade, apliquei o Inventário HOME de Observação Doméstica e a Escala Bayley 

de Desenvolvimento Infantil numa amostra de crianças que moravam na periferia e no 

centro da cidade de Salvador.  

Enquanto aplicava os testes, pensava em como estas crianças estavam se 

desenvolvendo num ambiente tão hostil e com tantas privações e quais seriam as 

repercussões sobre seu crescimento e aquisição de habilidades cognitivas. Existiria 

alguma diferença entre as crianças que viviam em situação de privação e aquelas que 

viviam em ambientes mais seguros e com melhor nível sócio-econômico? Qual o 

impacto da situação de saúde dessas crianças, especialmente as que apresentavam 

desnutrição, sobre o seu desenvolvimento cognitivo? E qual o papel do ambiente 

doméstico e do nível sócio-econômico na aquisição de habilidades cognitivas? 

Encontram-se, na literatura, diversos estudos que buscam responder às perguntas 

acima, conduzidos em diversas partes do mundo, como Índia (Agarwal, Awasthy, 

Upadhyay, Singh, Kumar, & Agarwal, 1992), Filipinas (Church & Katigbak, 1991; 

Mendez & Adair, 1999; Reyes, Valdecanas, Reyes & Reyes, 1990), Porto Rico (Laude, 

1999), Peru (Berkman, Lescano, Gilman, Lopez & Black, 2002) e Indonésia (Pollitt, 

2000; Pollitt, Saco-Pollitt, Jahari, Husaini & Huang, 2000). Muitos deles buscam 

entender os processos responsáveis pelo efeito da desnutrição sobre o desenvolvimento 

cognitivo, já que esta relação não é direta e nem tão pouco linear. Além disso, têm um 

entendimento mais complexo da desnutrição, considerando as suas causas sociais.  
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Uma primeira limitação dos estudos sobre a relação entre estado nutricional e 

cognição está nos aspectos multicausais de ambos e do compartilhamento dos fatores de 

risco, ou seja, uma criança desnutrida está inserida em um ambiente pobre, o que 

representa também um risco para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Portanto, como separar os efeitos da desnutrição daqueles do ambiente pobre no qual a 

criança desnutrida está inserida? 

É comum também encontrar estudos que demonstram a relação entre o contexto 

distal e algum resultado desenvolvimental, ignorando processos proximais (familiares e 

individualizados) que poderiam estar envolvidos, como afirma Bronfenbrenner 

(1979/1996).  Há, ainda, estudos que indicam que as variáveis do ambiente proximal 

predizem habilidades cognitivas, independente de variáveis do ambiente distal, ou seja, 

o ambiente imediato é mais importante que aspectos sócio-econômicos (Andersson, 

Sonnander & Sommerfelt, 1998; Bronfenbrenner & Morris, 1999; Zamberlan & Biasoli-

Alves, 1997a). Além disso, muitos estudos apontam a relação entre estado nutricional e 

fatores sócio-econômicos, sem considerar fatores micro-ambientais e relacionais que 

podem estar envolvidos (Berkman et al., 2002; Bradley & Corwyn, 2002; Campino, 

1986; Costa-Junior & Zannon, 1997; Monteiro, Benício & Freitas, 1997; Olinto, 

Victora, Barros & Tomasi, 1993).  

Embora estudos brasileiros desta natureza sejam socialmente relevantes, 

observa-se uma escassez de estudos que integrem variáveis relativas ao ambiente 

doméstico, estado nutricional infantil, nível sócio-econômico das famílias e 

desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Estudos nacionais na área da cognição 

buscam entender, especificamente, o desenvolvimento de crianças com problemas de 

baixo peso ao nascer e/ou prematuridade (Bordin, Linhares & Jorge, 2001; Eickmann, 
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Lira & Lima, 2002; Meio, Lopes & Morsch, 2003). Já os artigos que tratam do estado 

nutricional de crianças brasileiras estão voltados para a importância de fatores sociais 

proximais e distais na determinação da desnutrição (Campino, 1986; Carvalhares & 

Benício, 2002; Ferrari, Solymos, Castillo & Sigulem, 1998; Monteiro et al., 1997; 

Olinto at al., 1993).  

Um outro aspecto relevante é que o impacto da desnutrição é mais sentido na 

primeira infância, período de crescimento acelerado e alterações estruturais e funcionais 

do organismo (Oliveira, Assis & Prado, 2001). No Brasil, a carência energético-protéica 

é um dos principais problemas de saúde entre crianças menores de cinco anos e gera 

retardo no crescimento, devido às condições de vida e o padrão de morbidade da 

população, que determinam o estado de saúde e a nutrição em crianças pequenas (Assis 

& Barreto, 2000). Além disso, observa-se que a pobreza no Brasil significa muito mais 

do que renda insuficiente para cobrir as necessidades mínimas de uma família, sendo 

que as crianças são as mais atingidas e têm seu desenvolvimento global prejudicado 

pela falta de saúde, educação e condições de vida adequadas. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1999), 30,5% das famílias brasileiras com 

crianças entre zero e seis anos de idade vivem com renda per capita igual ou inferior a 

meio salário mínimo, sendo que este índice na região Nordeste é de 53,6%.  

A partir do exposto, pode-se supor que a associação de fatores de ordem distal 

(como status sócio-econômico da família) e proximal (como a qualidade do ambiente 

doméstico) têm repercussões sobre o curso de desenvolvimento da criança. Assim, 

busca-se, com este estudo, ampliar a compreensão do desenvolvimento cognitivo, 

integrando informações sobre características sócio-econômicas da família, saúde na 

primeira infância e qualidade do estímulo doméstico de crianças entre 18 e 42 meses 

5 



 

residentes na área urbana de Salvador. Pretende-se responder às seguintes questões: 

Qual o impacto do status sócio-econômico sobre o desenvolvimento cognitivo e sobre a 

organização do ambiente da criança? O contexto proximal é realmente um mediador da 

influência do status sócio-econômico sobre o desenvolvimento cognitivo na infância? 

Qual o papel do estado nutricional sobre a relação entre status sócio-econômico, 

qualidade da estimulação doméstica e desenvolvimento cognitivo na primeira infância? 
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CAPÍTULO 1 

 

DETERMINAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA 

PRIMEIRA INFÂNCIA – UMA ABORDAGEM 

BIO-ECOLÓGICA 



 

PARTE I 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

O desenvolvimento humano, assim como o desenvolvimento da cognição, 

acontece através de padrões de crescimento, estabilidade e mudança no comportamento 

através de todo o ciclo de vida. Cada período de idade tem a sua própria agenda 

desenvolvimental, embora eventos precoces pareçam ter efeitos poderosos sobre o curso 

e a direção do desenvolvimento (Smith & Baltes,1999). 

De acordo com Flavell, Miller e Miller (1999), cognição é um conceito amplo, 

aberto e instável e está geralmente associado a processos mentais superiores, como 

conhecimento, consciência, inteligência, pensamento, criatividade, solução de 

problemas, conceitualização, classificação, simbolização, entre outros. Entretanto, estes 

aspectos não são suficientes para definir cognição, sendo necessário incluir: 

movimentos motores organizados, percepção, memória, atenção, aprendizagem, 

cognição social e linguagem. Estes aspectos interagem conjuntamente de maneira 

organizada, gerando resultados desenvolvimentais que variam de acordo com o 

organismo em questão e a exposição a fatores ambientais que modelam e determinam o 

ritmo e a direção do desenvolvimento cognitivo. 

Flavell et al. (1999, p. 23) argumentam, ainda, que “a mente é um sistema 

complexo de processos em interação que geram, codificam, transformam e manipulam 

informações de diversos tipos.”. No decorrer do desenvolvimento, a criança constrói 

ativamente noções a respeito do ambiente que a rodeia, o que inclui categorias, regras, 

estruturas cognitivas, habilidades, teorias e procedimentos. Este processo é influenciado 
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tanto por forças biológicas, como por oportunidades ambientais, incluindo os adultos, 

que são considerados orientadores e reguladores do comportamento infantil.  

Mas por que estudar o desenvolvimento de habilidades cognitivas na primeira 

infância? Esta é uma fase particularmente importante para o desenvolvimento do 

indivíduo, pois é um período de formação do organismo, especialmente de estruturação 

do cérebro. Já que o desenvolvimento humano envolve a construção de níveis 

crescentes de complexidade de organização biológica, incluindo o cérebro e os 

processos cognitivos que suporta, pode-se afirmar a importância dos eventos iniciais da 

vida para o adequado desenvolvimento cognitivo (Berkman et al., 2002; Johnson, 

1999).  

Na primeira infância, o desenvolvimento cognitivo está associado ao 

crescimento físico, desenvolvimento de habilidades visuais, memória, aquisição da 

linguagem, habilidades sociais, como reconhecimento de face e outras habilidades de 

ordem superior, como permanência de objeto e planejamento (Flavell et al., 1999). 

Muitos destes aspectos do desenvolvimento são fortemente dependentes da experiência. 

Por exemplo, crianças criadas na pobreza, com estimulação inadequada, são 

grandemente beneficiadas pelo enriquecimento inicial do ambiente. Por outro lado, 

bebês que não têm experiências de cuidado típicas, estão em risco de desenvolverem 

desordens emocionais (Nelson, 1999).  

Segundo Baltes, Staudinger e Lindenberg (1999), desenvolvimento adequado é 

definido enquanto ação conjunta da maximização dos ganhos e minimização das perdas, 

sendo estes aspectos e sua dinâmica condicionados por fatores culturais e pessoais, 

assim como pela posição no curso de vida do indivíduo. De acordo com esta 
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abordagem, o desenvolvimento de habilidades intelectuais acontece entre dois pólos e é 

regulado diferencialmente por cada um desses fatores: pólo biológico (ou componente 

mecânico) e pólo cultural (ou componente pragmático).  

Pollitt (2000) também argumenta que o desenvolvimento acontece na interação 

entre fatores biológicos e contextuais. Ele afirma que um primeiro conjunto de 

processos – a maturação – é responsável por mudanças e crescimento nos domínios 

desenvolvimentais da criança. Um outro conjunto se refere às interações ou transações 

entre a criança e o seu ambiente físico e social, o que depende em parte da maturação do 

organismo. Estes dois conjuntos de processos, um interno à criança e outro envolvendo 

tanto a criança como o ambiente, são considerados parte integrante do desenvolvimento. 

Em algumas instâncias, acontecimentos internos e mudanças entre domínios são auto-

sustentados, independentes das contingências externas. Em outros casos, estes mesmos 

processos são induzidos ou modificados por fatores contextuais do ambiente da criança. 

Conjuntamente, estes processos determinam a direção de uma trajetória e as 

possibilidades de desvio de um caminho desenvolvimental esperado.  

Em relação à inteligência, o componente mecânico é construído enquanto 

expressão da arquitetura neurofisiológica da mente e da evolução biológica que a 

compõe. Envolve raciocínio, orientação espacial e velocidade de percepção, além de 

definir-se como universal, predisposto geneticamente, e não envolver diretamente 

aquisição de conteúdo. Em contraste, o componente pragmático está associado ao corpo 

de conhecimento adquirido e mediado pela cultura. Envolve conhecimento verbal, e 

algumas habilidades numéricas, além de ser rico em conteúdo, dependente da cultura e 

baseado na experiência (Baltes et al., 1999).  
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De acordo com estes autores, as condições biológicas são imprescindíveis para o 

adequado funcionamento intelectual e envolvem padrões de maturação, estabilidade e 

declínio com a idade. Inicialmente na vida, as mudanças no componente mecânico são 

entendidas enquanto reflexo da construção ativa de um domínio específico e expressão 

das capacidades predispostas (hereditariedade). Já em relação ao componente 

pragmático, mudanças desenvolvimentais refletem a aquisição através do curso de vida 

de conhecimentos transmitidos culturalmente que são disponibilizados para os 

indivíduos no curso da socialização e das experiências de vida, que podem ser 

normativas, universais ou idiossincráticas.  

Baltes et al. (1999) assumem que a cognição pragmática está erguida sobre os 

domínios pré-estruturados associados à cognição mecânica e fundada em bases 

biológicas. O conhecimento pragmático pode estender-se e transformar-se para 

responder a demandas idiossincráticas específicas das culturas, biografias e contextos. 

Os autores ainda pressupõem a interdependência entre os dois componentes da 

cognição, ou seja, o potencial para adquirir e usar o conhecimento pragmático é 

limitado pelas mudanças no potencial e estado do componente mecânico. Este 

componente não somente condiciona a aquisição de conhecimento pragmático, mas 

também a sua expressão. Por outro lado, o componente pragmático provê o conteúdo e, 

pelo menos nos primeiros anos de vida, a estrutura para a manifestação fenotípica do 

componente mecânico. Além disso, a cognição pragmática serve para otimizar os níveis 

de desempenho nos domínios de funcionamento intelectual dependentes de conteúdo. 

Conseqüentemente, o componente pragmático ajuda a superar as limitações do 

mecânico, incluindo as conseqüências negativas das perdas com a idade.  
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Dessa forma, nota-se que o desenvolvimento cognitivo depende de duas forças 

específicas: biológicas (maturacionais) e sociais. Estas forças agem em conjunto no 

curso do desenvolvimento infantil, levando a resultados que não representam a simples 

soma entre as duas forças, mas são representações singulares da interação entre estas 

(Palacios, 1995). Assim, inicialmente será abordada a questão sobre desenvolvimento e 

maturação cerebral, e posteriormente, a teoria bio-ecológica do desenvolvimento 

humano, a influência do contexto sobre a cognição, e por fim, o papel do estado 

nutricional infantil na relação pessoa-contexto-desenvolvimento. 

1.1 O Papel da Biologia no Desenvolvimento Cognitivo: O Desenvolvimento 

Cerebral 

O desenvolvimento do cérebro não é somente um processo genético, mas 

epigenético e fortemente dependente das interações complexas aos níveis molecular, 

celular e comportamental. Como qualquer outro processo biológico de 

desenvolvimento, o crescimento cerebral envolve um processo de crescente 

especialização, na medida em que tecidos ou células se tornam especializados em sua 

morfologia e funcionamento (Johnson, 1999). 

O desenvolvimento do cérebro pode ser dividido em duas etapas: pré e pós-

natal. Muito do desenvolvimento cerebral acontece antes do nascimento, sem o 

benefício da experiência. Entretanto, quando a criança nasce, o cérebro é exposto ao 

contexto e se torna difícil identificar aspectos do desenvolvimento neural que não 

dependem da experiência (Nelson, 1999). 

O desenvolvimento cerebral tem uma longa trajetória, com início algumas 

semana depois da concepção e continua até a adolescência ao nível celular. Nelson 
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(1999) afirma que existem quatro estágios do desenvolvimento cerebral pré-natal: 

indução do tubo neural, proliferação e geração de classes específicas de neurônios, 

migração de células para suas posições características, e, por fim, diferenciação de 

células e desenvolvimento de conexões. Estas quatro fases acontecem num intervalo de 

tempo muito rápido e a maioria dos eventos anatômicos é orientada geneticamente. 

Entretanto, forças ambientais também podem influenciar a formação do cérebro durante 

a vida intra-uterina. Por exemplo, a exposição a teratógenos, como cigarro, álcool, 

desnutrição materna, entre outros, pode comprometer o desenvolvimento cerebral. 

No nascimento, a maioria das células do cérebro está em suas locações adultas 

apropriadas, assim como outros aspectos cerebrais. Uma característica do 

desenvolvimento cerebral humano é a sua longa fase de desenvolvimento pós-natal, e 

conseqüentemente, a crescente extensão na qual os estágios posteriores do 

desenvolvimento cerebral podem ser influenciados pelo ambiente da criança (Johnson, 

1999). Os primeiros anos de vida pós-natal constituem um período crítico de rápidas 

mudanças para o desenvolvimento subseqüente, pois as experiências que acontecem 

nesta fase formam a fundação de competências posteriores (Fox & Henderson, 1999; 

Nelson, 1999). Há inúmeras evidências que indicam que as mudanças cerebrais durante 

o período pós-natal são substanciais. De maneira geral, o volume do cérebro 

quadruplica do período do nascimento até a idade adulta. Há um aumento de tamanho e 

complexidade na árvore de dendritos de muitos neurônios, o que significa mais sinapses 

(contatos funcionais entre neurônios) (Johnson, 1999).  

Durante a vida pós-natal, alguns eventos só têm impacto dentro de uma janela de 

tempo tênue (período crítico ou sensível), enquanto outros permanecem abertos à 

experiência durante uma boa parte do ciclo de vida (Kindermann & Skinner, 1992). 
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Segundo Halfon e Hochstein (2002), os períodos críticos ou sensíveis são aqueles 

estágios de desenvolvimento funcional quando trajetórias reguladoras estão sendo 

construídas ou modificadas e o organismo está especialmente sensível e responsivo a 

fatores ambientais tanto positivos quanto negativos. Por exemplo, a exposição à visão 

normal nos dois primeiros anos de vida é necessária para promover certos aspectos do 

desenvolvimento visual. Assim como também se sabe que é necessária a exposição aos 

sons da língua nativa para que a criança aprenda a falar e a discriminar os sons da sua 

língua (Nelson, 1999). 

Mesmo que a estimulação necessária para o desenvolvimento de determinada 

habilidade seja apresentada posteriormente ao período crítico, dificilmente o indivíduo 

alcançaria o nível de habilidade médio, pois o período no qual o organismo estava mais 

sensível para este tipo de aprendizagem já havia passado (Halfon & Hochstein, 2002).  

Entretanto, ainda não está clara a extensão do período crítico para a aquisição de 

comportamentos de ordem superior. Há debates sobre quando a exposição a um estilo 

de cuidado ou à desnutrição em um determinado ponto do desenvolvimento tem 

realmente conseqüências a longo prazo, assim como há evidências de que algumas 

habilidades cognitivas possam ocorrer durante o ciclo de vida, como aprendizagem e 

memória  (Gordon, 1997; Lucas, 1998; Lucas, Morley & Isaacs, 2001; Mendez & 

Adair, 1999; Nelson, 1999). 

Os eventos que moldam o cérebro nem sempre são limitados aos primeiros anos 

de vida e dependentes de atividade. Nelson (1999) sugere ver os anos iniciais como um 

período crítico para algumas funções, um período sensível para outras e receptivo para 

modificações que duram todo o curso de vida para outras funções.  
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Ainda segundo Nelson, o cérebro incorpora as experiências diferentemente para 

cada indivíduo, pois muitos aspectos do seu desenvolvimento são dependentes de 

atividade, e conseqüentemente, dependentes de diferenças nas histórias pré-natal, nos 

genomas, no ambiente de criação, no cuidado provido e na forma de assimilação da 

cultura. Isto leva a modificações nos substratos neurais da criança.  

A habilidade de responder a um ambiente inicial, através da produção de 

mudanças na estrutura ou função, pode envolver mecanismos que permitem ao 

organismo ajustar a sua maquinária de maneira adaptativa de acordo com seu ambiente 

inicial (Lucas et al., 2001). Nelson (1999) afirma que a experiência se aproveita da 

capacidade do cérebro de formar novas conexões e alterar as existentes para modificá-

lo. Estas mudanças podem ocorrer em qualquer parte do ciclo de vida, embora algumas 

possam ser mais fáceis de executar inicialmente. Em outras palavras, os processos 

dependentes de atividade contribuem para a diferenciação de áreas funcionais do córtex, 

especialmente aquelas envolvidas em funções cognitivas superiores. Em humanos, 

como o desenvolvimento cerebral pós-natal é estendido, é provável que estágios 

posteriores de especialização cerebral sejam muito influenciados pela experiência 

(Johnson, 1999).  

Assim, surge a questão da importância das experiências iniciais para o 

desenvolvimento cognitivo. Até que ponto estas experiências são realmente 

determinantes para o futuro de uma criança? Qual o contexto adequado para a aquisição 

de competências? Qual o impacto de cuidados inadequados e desnutrição no primeiro 

ano de vida? Para responder estas questões, buscar-se-á apoio teórico no modelo bio-

ecológico de desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner (1979/1996, 1994, 

1999), que focaliza a importância dos diversos níveis de contextos de desenvolvimento 
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no qual uma pessoa está inserida, abrangendo de maneira ampla e complexa as 

diferentes influências de cada um dos sistemas sobre o desenvolvimento humano. A 

seguir, serão considerados os impactos do contexto e do estado nutricional infantil sobre 

o desenvolvimento de habilidades cognitivas.   

1.2 A Teoria Bio-ecológica do Desenvolvimento Humano 

Segundo Bronfenbrenner (1979/1996), o desenvolvimento é uma função de 

forças que emanam de múltiplos contextos e parte das relações entre estes contextos. 

Em outras palavras, existe uma interdependência de processos múltiplos, onde se faz 

necessário analisar os sistemas multipessoais de interação. Desta forma, este autor 

diferencia vários níveis de contextos importantes para o desenvolvimento humano, que 

são interconectados e sofrem influências mútuas.  

O microssistema é um destes níveis de desenvolvimento e diz respeito ao 

complexo de inter-relações dentro do ambiente imediato da criança. É composto por 

padrões de atividades, papéis e relações interpessoais experienciados pelo sujeito, num 

ambiente físico específico – o ambiente proximal, de práticas psicossociais de cuidados 

(Bronfenbrenner, 1979/1996). Complementando esta definição, Bronfenbrenner e 

Morris (1999) afirmam que um microssistema é um padrão de atividades, papéis sociais 

e relações interpessoais experienciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 

contexto face a face com características físicas, sociais e simbólicas que convidam, 

permitem ou inibem o engajamento e a sustentação de interações em atividades 

progressivamente mais complexas em seu ambiente imediato.  

Já o segundo nível de análise é o mesossistema, que consiste em um sistema de 

microssistemas, e refere-se às inter-relações em ambientes nos quais a pessoa em 
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desenvolvimento participa diretamente. Envolve as inter-relações entre os componentes 

que constituem os contextos relacionais onde a criança em desenvolvimento participa 

ativamente, como a casa e a escola. Este sistema é formado ou ampliado cada vez que 

uma pessoa entra num novo ambiente. O potencial desenvolvimental de um contexto 

aumenta em função dos vínculos apoiadores existentes entre os ambientes. A condição 

menos favorável ao desenvolvimento é aquela em que os vínculos suplementares não 

são apoiadores ou estão ausentes (Bronfenbrenner, 1979/1996; Zamberlan, 1997a). 

O exossistema é formado pela interconexão entre os ambientes nos quais 

ocorrem eventos que afetam a pessoa indiretamente, ou seja, os contextos nos quais a 

criança em desenvolvimento não participa ativamente, mas onde ocorrem eventos que 

afetam ou são afetados pelo que acontece no ambiente que a contém (como trabalho ou 

rede de amigos dos pais). Dessa forma, inclui os vínculos e os processos que acontecem 

entre dois ou mais ambientes, conquanto que pelo menos um deles não contenha a 

pessoa em desenvolvimento, mas no qual os acontecimentos influenciem indiretamente 

os processos dentro do ambiente imediato onde a pessoa em desenvolvimento vive 

(Bronfenbrenner & Morris, 1999). 

Já o macrossistema está ligado à noção de cultura que perpassa os ambientes, 

dizendo respeito às tradições, crenças e valores da sociedade. Em outras palavras, o 

macrossistema é a expressão das dimensões política, cultural, legal, social e educacional 

mais amplas. As culturas são diferentes uma das outras, mas homogêneas internamente 

em relação a: tipos de ambientes em que as pessoas passam os sucessivos estágios do 

desenvolvimento, conteúdo e organização das atividades molares, papéis e relações, e 

extensão e natureza das conexões entre os ambientes. Estes padrões consistentes de 
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organização e comportamento são apoiados pelos valores mantidos pela cultura 

(Bronfenbrenner, 1979/1996; Zamberlan, 1997a).  

Em 1999, Bronfenbrenner e Morris ampliaram o modelo bio-ecológico de 

desenvolvimento, acrescentando às propriedades do modelo, quatro componentes 

principais e suas relações dinâmicas e interativas entre si. O primeiro componente é o 

Processo, o qual constitui a parte central do modelo – envolve formas particulares de 

interação entre organismo e ambiente, o que os autores denominam de Processos 

Proximais, que operam através do tempo e são considerados mecanismos primários que 

produzem o desenvolvimento humano. No entanto, o poder destes processos de 

influenciar o desenvolvimento varia substancialmente em função das características da 

Pessoa em desenvolvimento, dos Contextos e dos períodos de Tempo, onde os 

Processos Proximais acontecem.  

Segundo Bronfenbrenner e Morris (1999), especialmente na fase inicial, o 

desenvolvimento acontece através dos processos proximais, que são interações 

recíprocas progressivamente mais complexas, envolvendo organismos humanos bio-

psicológicos e pessoas, objetos e símbolos no seu ambiente externo imediato. Para ser 

efetiva, esta interação deve ocorrer de maneira regular através de períodos de tempo 

prolongados. Exemplos de processos proximais são encontrados nas atividades pais-

crianças e criança-criança, brincadeiras em grupo ou só, leitura, aprendizagem de novas 

habilidades, solução de problemas, desempenho de tarefas complexas e aquisição de um 

novo conhecimento (Bronfenbrenner & Ceci, 1994).  

Os processos proximais também são bidirecionais, recíprocos e mutuamente 

influentes. Além disso, os autores consideram que os processos proximais não se 
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limitam às interações entre pessoas, podendo envolver também interações com objetos e 

símbolos, desde que estes sejam de um tipo que convide à atenção, exploração, 

manipulação, elaboração e imaginação. Para que o processo proximal seja efetivo, deve 

se tornar mais extensivo e complexo, proporcionando realizações de potenciais futuros. 

Ao mesmo tempo, os intervalos entre os períodos de atividades progressivamente mais 

complexas podem aumentar com o tempo, embora necessitem ocorrer regularmente. 

Caso contrário, o desenvolvimento pode ocorrer lentamente ou até mesmo tomar a 

direção inversa (Bronfenbrenner & Morris, 1999). 

A forma, o poder, o conteúdo e a direção dos processos proximais variam 

sistematicamente em função das características da pessoa em desenvolvimento, do 

ambiente (tanto o imediato como o mais remoto) no qual o processo acontece, da 

natureza dos resultados desenvolvimentais em consideração, das continuidades e 

mudanças sociais que ocorrem com o tempo através do curso de vida e do período 

histórico durante o qual a pessoa vive (Bronfenbrenner & Morris, 1999).  

Os autores distinguem três tipos de características da pessoa, como formas de 

influência mais forte que moldam o curso do desenvolvimento. A primeira característica 

diz respeito às disposições que podem influenciar os processos proximais num domínio 

desenvolvimental particular, tanto sustentando os processos, como interferindo, 

retardando ou prevenindo a sua ocorrência. Por exemplo, um bebê que apresenta 

comportamentos de curiosidade e responsividade tende a se engajar em processos 

proximais cada vez mais complexos do que aqueles bebês apáticos ou pouco 

responsivos.  
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A próxima característica envolve os recursos bio-ecológicos e as habilidades, 

experiências, conhecimentos e técnicas requeridos para o funcionamento efetivo dos 

processos proximais num dado estágio do desenvolvimento. Já a terceira característica é 

a demanda, que pode provocar ou não reações do ambiente social, de forma que possam 

impelir ou romper as operações dos processos proximais. Por exemplo, um bebê com 

temperamento irritado versus um bebê mais alegre, ou hiperativo versus passivo.  

A diferenciação destas três características leva a padrões de combinação na 

estrutura da pessoa que podem ser responsáveis pelas diferenças na direção e no poder 

dos processos proximais e seus efeitos sobre o desenvolvimento. Vale salientar que as 

características da pessoa aparecem duas vezes no modelo; primeiro como um dos quatro 

elementos que influenciam a força, o poder, o conteúdo e a direção dos processos 

proximais e, novamente, quando se fala em resultados desenvolvimentais. Assim, as 

qualidades da pessoa em desenvolvimento emergem como um resultado da junção entre 

os efeitos interativos e mutuamente reforçadores dos quatro principais componentes 

antecedentes do modelo, sendo que suas características funcionam como produtor 

indireto e como produto do desenvolvimento (Bronfenbrenner & Morris, 1999). 

O terceiro aspecto do modelo bio-ecológico é o contexto. Segundo 

Bronfenbrenner e Morris (1999), a interação entre pessoa e ambiente é bidirecional e 

recíproca e o ambiente é entendido em termos de sistema. O ambiente relevante é 

constituído por interconexões entre contextos e influências externas de meios mais 

amplos, sendo a sua capacidade de funcionar como um contexto de desenvolvimento 

dependente da existência e da natureza das interconexões sociais entre os ambientes 

(Bronfenbrenner, 1979/1996). 
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No modelo, há uma distinção importante entre ambiente e processo, onde o 

processo ocupa uma posição central e tem um significado bastante específico. 

Entretanto, nenhum processo ocorre fora de contexto, sendo que os efeitos 

desenvolvimentais dos processos proximais variam como uma função conjunta da 

pessoa e do contexto e dependem da natureza do desfecho estudado. O maior impacto 

dos processos proximais acontece em crianças que estão crescendo em desvantagem ou 

em ambientes desorganizados. Para famílias em ambientes desvantajosos, o mesmo 

nível de processos proximais não rende os mesmos resultados que renderiam, caso 

melhorassem a condição sócio-econômica. Em outras palavras, os contextos 

influenciam os processos proximais e os resultados do desenvolvimento não só em 

termos de recursos que podem oferecer, mas também no grau em que produzem a 

estabilidade e a consistência prolongada que os processos proximais requerem para seu 

efetivo funcionamento (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & Morris, 

1999). 

O tempo é a quarta faceta necessária para o estudo do desenvolvimento. Para os 

indivíduos de diferentes idades atuam diferentes influências contextuais, ou seja, o 

desenvolvimento do indivíduo acontece dentro de um ambiente em mudança: eles 

experienciam mudanças sistemáticas nos ambientes, pois mudam através de contextos 

específicos para sua faixa etária (Cohen & Siegel, 1991; Kinderman & Skinner, 1992). 

No modelo bio-ecológico, a dimensão de tempo tem um papel fundamental nos 

três níveis do sistema: Micro-, Meso- e Macro-. Micro-tempo se refere à continuidade 

versus descontinuidade dentro dos episódios do processo proximal. Meso-tempo é a 

periodicidade destes episódios através dos intervalos de tempo, como dias ou semanas. 

E por fim, o Macro-tempo focaliza as mudanças de expectativa e eventos na sociedade 
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em geral, tanto dentro como através de gerações, na forma como afetam e são afetados 

pelos processos e resultados do desenvolvimento humano durante o curso de vida 

(Bronfenbrenner & Morris, 1999).  

Mas resta ainda uma questão: qual o papel da biologia no modelo de 

Bronfenbrenner? O modelo bio-ecológico assume que fatores biológicos e processos 

evolucionários não somente limitam o desenvolvimento humano, como também 

impõem imperativos considerando as condições ambientais e as experiências que são 

requeridas para a realização dos potenciais humanos. Segundo Bronfenbrenner e Ceci 

(1994), os potenciais genéticos para o funcionamento psicológico são atualizados 

através dos processos proximais. As atualizações podem variar em função dos processos 

proximais, de sua estabilidade através do tempo, do contexto ambiental onde ocorrem, 

das características das pessoas envolvidas, e da natureza do resultado desenvolvimental 

considerado.  

Bronfenbrenner e Ceci (1994) pressupõem que a variação sistemática na 

hereditariedade é uma função conjunta dos processos proximais e das características do 

ambiente onde os processos acontecem. O material genético não produz diretamente os 

fenótipos, mas interage com a experiência ambiental na determinação de resultados 

desenvolvimentais. Para a psicologia, este princípio implica que o material genético por 

si só não é responsável pelo desenvolvimento e manifestação dos processos 

psicológicos (como percepção, cognição, emoção e motivação). Estes processos 

envolvem conteúdo, que no início está no mundo externo, mais especificamente nas 

pessoas, objetos e símbolos. Inicialmente, estas entidades existem apenas no ambiente, 

ou seja, fora do organismo. Entretanto, como desde o princípio o organismo modifica 

seu ambiente, o que era interno se torna externo e também se transforma em processo. 
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Em outras palavras, a realização de potenciais humanos requer a intervenção de 

mecanismos que conectam o interior ao exterior num processo de duas vias que ocorre 

através do tempo.  

Alguns aspectos do ambiente imediato da criança tornam-se parcialmente 

transformados através da capacidade da criança de moldar o seu próprio ambiente. 

Entretanto, no início, esta capacidade ainda é limitada e restrita apenas a um segmento 

do ambiente. Em contraste, a capacidade dos pais de mudar o ambiente imediato da 

criança é muito maior. Eles não apenas podem responder às dicas e iniciativas da 

criança, como também podem engajá-las em novas atividades envolvendo interação 

com pessoas, objetos, brinquedos, símbolos ou outro estímulo que podem vir a se tornar 

foco dos processos proximais, determinando, assim, os tipos de processos proximais no 

qual a criança se engaja (Bronfenbrenner & Ceci, 1994).  

Dessa forma, pode-se destacar a importância de aspectos contextuais e 

individuais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores e o papel da 

família neste processo. A seguir, será abordada a questão das influências contextuais 

sobre o desenvolvimento cognitivo e, finalizando a primeira parte do capítulo, as 

interações entre pessoa-contexto-desenvolvimento.    

1.3 Considerações Sobre Contexto e Desenvolvimento Cognitivo 

De acordo com Siegel e Cohen (1991), muitos psicólogos desenvolvimentais 

têm usado o termo contexto para se referir a aspectos do mundo físico e/ou social. 

Entretanto, contexto é mais do que um ambiente físico estático, apesar de também 

envolvê-lo. Segundo Kinderman e Skinner (1992), os contextos devem ser entendidos 

como um sistema ativo de relações sociais, no qual o desenvolvimento individual é o 
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resultado. Enfatiza-se o papel do indivíduo enquanto agente ativo, que participa dos 

contextos de desenvolvimento, através dos processos de seleção, iniciação, evitação, 

interação, percepção seletiva e interpretação. Assim, indivíduos e contextos são vistos 

como sistemas dinâmicos e mutuamente influentes.  

Segundo Graesser e Magliano (1991), o contexto tem muitos componentes e é 

multifacetado. Inclui os sistemas sociais, cultura, interações interpessoais, história 

desenvolvimental do indivíduo, seus objetivos imediatos e a longo prazo, ambiente 

físico e eventos que precedem os eventos psicológicos que permitem o desenvolvimento 

da cognição.  

Já para Siegel e Cohen (1991), os contextos são construídos por pessoas. São 

mais do que ambientes de comportamento porque não podem ser entendidos e definidos 

independentemente das pessoas que os criam e vivem neles. Assim, as pessoas devem 

ser entendidas enquanto ativas, construtivas, processadoras de informação, repletas de 

uma história atual e passada, possuindo objetivos e expectativas, enquanto inseridas 

num conjunto de relações sociais (proximais e distais) e num ambiente físico (que 

oferecem oportunidades e limitações de comportamento), desenvolvendo-se através do 

tempo (Cohen & Siegel, 1991).  

Lordelo (2002) utiliza a palavra contexto para “indicar diferentes condições de 

vida em que as crianças nascem e se desenvolvem” (p. 09), sendo freqüentemente usada 

para designar um pano de fundo onde o desenvolvimento da criança acontece. Segundo 

esta autora, há um conjunto mínimo de condições necessárias para o desenvolvimento 

humano sadio, mas não há um caminho único para o desenvolvimento. Pode-se, então, 

questionar como as características do ambiente favorecem ou limitam o 

24 



 

desenvolvimento infantil, principalmente em se tratando de contexto urbano, onde há 

uma grande variedade de modos de vida. 

Em relação ao desenvolvimento cognitivo, a abordagem contextual focaliza as 

influências sociais nas mudanças cognitivas, sendo dada uma grande ênfase à orientação 

e suporte dos adultos. Embora existam muito níveis de contexto social, dois deles são 

mais gerais: o domínio distal, que se refere ao momento sócio-histórico-cultural no qual 

a criança vive; e o domínio proximal, que diz respeito ao ambiente físico e social 

imediatos da criança. O primeiro domínio confere valor ao legado sócio-cultural da 

sociedade, a aspectos como sistemas de crenças e valores, disponibilidade de tecnologia, 

efeitos do momento histórico no qual a criança vive, e conseqüentemente de aspectos 

econômicos. Já o domínio proximal envolve as interações do dia-a-dia da criança com a 

família, pares, professores ou outras figuras importantes para a criança. Estas pessoas 

são entendidas como mediadores das forças do nível distal (Flavell et al., 1999). 

Ceci e Roazzi (1994) argumentam que a maioria das teorias sobre 

desenvolvimento cognitivo subestima a importância do contexto sobre a cognição, 

enfatizando apenas o papel de processos cognitivos e biológicos. E muitas vezes, o 

contexto é considerado uma forma de “barulho” que deve ser controlado ou excluído. 

Os autores entendem que contexto e cognição formam um sistema integrado no qual as 

habilidades cognitivas se tornam parte do contexto, principalmente porque desenvolvem 

estruturas de conhecimento específicas, ativam estratégias específicas para os contextos 

e influenciam a interpretação do sujeito na tarefa. 

Já Chelala (2000) procura entender o papel do ambiente na determinação da 

saúde física e mental de crianças. Entende ambiente como as condições físicas, 
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químicas, biológicas, sociais, culturais e econômicas na qual o homem existe em 

interação. Afirma que as crianças são mais vulneráveis ao seu ambiente devido a vários 

fatores, incluindo a fragilidade do seu sistema imunológico, os períodos críticos no seu 

desenvolvimento físico e mental, e sua quase total dependência dos adultos.  

Buscando entender a importância dos fatores de risco presentes em cada 

contexto de desenvolvimento, Oliveira (1998) afirma que se deve conceber o risco 

como decorrente de fatores distais, que não afetam diretamente o sujeito, ou seja, 

indicadores de risco sociais ou do exossistema, que, por sua vez, atuam através de 

mediadores denominados mecanismos de risco familiares. Por outro lado, as variáveis 

de risco proximais atuam diretamente no sujeito através de mecanismos de risco 

individualizados ou do microssistema. Assim, a desvantagem sócio-econômica apenas 

indica a provável presença de fatores de risco específicos, mais diretamente 

relacionados ao atraso no desenvolvimento da criança. Em outras palavras, o baixo 

status sócio-econômico põe em risco o desenvolvimento da criança via outros fatores, 

como estilos e práticas parentais, eventos familiares estressantes, baixo peso ao nascer, 

desnutrição infantil, entre outros.  

Dessa forma, entende-se que um contexto desfavorável pode diminuir o ritmo de 

desenvolvimento infantil, comprometendo a qualidade da interação da criança com seu 

meio e restringindo sua capacidade de aprendizagem (Andraca, Pino, Parra, Rivera & 

Castillo, 1998). Os contextos potencialmente intensificadores de risco para o 

desenvolvimento infantil relacionam-se com ambientes com pouca estimulação à 

exploração e ao desenvolvimento psicoeducacional, baixos níveis de organização 

familiar, condições desfavoráveis de moradia, higiene e nutrição (Hutz, Koller & 

Bandeira, 1996). Tais fatores de risco não ocorrem de forma isolada e à medida que se 
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combinam em maior número, aumenta a probabilidade de um baixo desempenho 

cognitivo (Andraca et al., 1998).  

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de estabelecer a 

importância de fatores de risco proximais e distais sobre o desenvolvimento infantil 

(Andersson et al., 1998; Andraca et al., 1998; Bradley & Corwyn, 2002; Bradley 

Corwyn, Mcadoo & Coll., 2001; Chelala, 2000; Hutz et al., 1996; Laude, 1999; Liaw & 

Brooks-Gunn, 1993; Matos, 1983; Roberts, Burchinal & Durham, 1999; Van Bakel & 

Riksen-Walraven, 2002; Zamberlan & Biasoli-Alves, 1997a, 1997b). Entretanto, é 

comum se encontrar pesquisas que demonstrem uma relação entre o exossistema e 

algum resultado desenvolvimental, ignorando os processos do microssistema que 

poderiam estar envolvidos (Bronfenbrenner, 1979/1996).  

Os fatores de risco distais para o desenvolvimento cognitivo mais amplamente 

estudados na literatura são: nível sócio-econômico da família, expresso pelas variáveis 

educação, ocupação e renda dos pais; acesso a serviços de saúde, educação e bens 

(Andraca et al., 1998; Bradley & Corwyn, 2002; Hutz et al., 1996; Liaw & Brooks-

Gunn, 1993; Matos, 1983; Oliveira, 1998).  

O impacto do status sócio-econômico sobre resultados desenvolvimentais tem 

sido amplamente estudado. Argumenta-se que existem diferenças em relação a famílias 

com maior e menor status social no que diz respeito a: acesso a serviços e bens, atitudes 

parentais e redes sociais, sendo que aquelas que vivem em piores condições tendem a 

oferecer recursos e experiências que colocam a criança em risco para problemas 

desenvolvimentais (Bradley & Corwyn, 2002). Estes autores afirmam que o status 

sócio-econômico tem impacto sobre a saúde da criança, seu estado nutricional, 
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desenvolvimento cognitivo e realização escolar, moradia, experiências e materiais de 

estimulação da capacidade cognitiva, além de expectativas e práticas parentais. O 

impacto do status sócio-econômico sobre cada uma destas dimensões é mediado por 

fatores do ambiente proximal da criança, que têm influência direta sobre o seu 

desenvolvimento. 

Entretanto, conforme Andersson et al. (1998), o impacto do status sócio-

econômico sobre o desenvolvimento infantil é reduzido quando se consideram variáveis 

do ambiente proximal da criança, como qualidade do ambiente doméstico. Para estes 

autores, está claro na literatura que variáveis ambientais distais, como educação dos 

pais, ocupação e renda são preditoras das habilidades cognitivas da criança, e medidas 

do ambiente proximal da criança também exercem influências significativas sobre seu 

desenvolvimento mental. Porém, os autores afirmam que as variáveis proximais 

predizem habilidades cognitivas independentemente das variáveis distais, ou seja, o 

ambiente imediato da criança é mais importante que aspectos sócio-econômicos.  

Segundo Bronfenbrenner e Morris (1999), existem algumas características do 

ambiente que são freqüentemente e fortemente associadas a vários tipos de 

funcionamento cognitivo. Isto inclui um ambiente fisicamente responsivo, presença de 

áreas de refúgio-proteção, o grau no qual o ambiente físico permite exploração, baixo 

nível de ruído, confusão e regularidade temporal. Pesquisas empíricas indicam que, 

além dos aspectos citados por Bronfenbrenner e Morris (1999), interesse e 

complexidade do ambiente doméstico e condições de moradia e higiene, incluindo o 

número de cômodos e de pessoas no domicílio, além de níveis de organização familiar e 

presença de figuras maternas e paternas também têm impacto sobre o desenvolvimento 
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de habilidades cognitivas (Andersson et al., 1998; Matos, 1983; Zamberlan, 1997b; 

Zamberlan & Biasoli-Alves, 1997a).  

Um terceiro conjunto de fatores influentes no desenvolvimento cognitivo, 

encontrado na literatura, é formado por características e comportamentos maternos, que 

envolve os seguintes aspectos: linguagem rica e precisa; comportamento responsivo e 

afetividade; inteligência; uso de substâncias psicoativas; saúde mental; características da 

interação mãe-bebê; estilos e práticas parentais, incluindo estimulação à exploração e ao 

desenvolvimento psicoeducacional, estimulação através de brinquedos adequados e 

interessantes; práticas punitivas ou reforçadoras; e eventos familiares estressantes 

(Andraca et al., 1998; Bradley, et al., 2001; Laude, 1999; Liaw & Brooks-Gunn, 1993; 

Matos, 1983; Zamberlan & Biasoli-Alves, 1997a). 

Zamberlan e Biasoli-Alves (1997a), também avaliaram condições de risco para o 

desenvolvimento infantil e afirmam que residências pequenas, com grande número de 

pessoas e com poucos recursos financeiros, geralmente não possuem espaços destinados 

à realização de atividades pelas crianças, o que pode representar uma situação de 

privação de estímulos adequados ao desenvolvimento. No que se refere aos aspectos 

proximais, as autoras afirmam que cuidadores responsivos, brinquedos interessantes e 

apropriados e ambiente doméstico previsível promovem exploração e aprendizado por 

parte da criança. Em relação à atitude materna, as autoras apontam afetividade, 

responsividade e estimulação da criança como aspectos positivos de um ambiente 

domiciliar capaz de prover situações estimuladoras e sem ambigüidades. Estes 

processos promovem um senso de competência na criança, favorecendo seu 

desenvolvimento cognitivo e suas atitudes em relação à aprendizagem.  
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Zamberlan (1997b) ressalta, ainda, a importância de se estudar a família. 

Entende que atrasos no desenvolvimento infantil podem resultar de associações 

complexas entre fatores distais (variáveis demográficas – renda, escolaridade, profissão, 

habitantes/cômodo) e proximais que se relacionam à qualidade da relação familiar e às 

práticas psicossociais de cuidados no contexto familiar. Assim, a análise da família 

permite ampliar a compreensão de influências imediatas sobre a criança e relacionar 

transformações sociais que acontecem em nível macro e afetam a experiência infantil 

individual. 

Diversas pesquisas têm sido conduzidas utilizando o Inventário HOME como 

medida da qualidade do ambiente doméstico, buscando relacioná-lo a diversos 

resultados desenvolvimentais, como saúde mental infantil (Bastos & Almeida-Filho, 

1990), desenvolvimento cognitivo e social (Andraca et al., 1998; Bradley et al, 2001; 

Curch & Katgbak, 1991; Laude, 1999; Van Bakel & Riksen-Walraven, 2002) e 

desenvolvimento da linguagem (Roberts et al., 1999).  

O estudo desenvolvido por Bradley et al. (2001) demonstrou que o escore do 

Inventário HOME está associado às características demográficas da família e ao 

desenvolvimento cognitivo e social de crianças. Indicou também que o escore deste 

instrumento está relacionado com características e comportamentos parentais, como 

inteligência, depressão e uso de drogas. Estes autores encontraram que pais que 

experienciam estresse relacionado a dificuldades econômicas, geralmente, são menos 

responsivos com seus filhos e os punem mais fortemente. Além disso, encontraram que 

a condição de pobreza afeta todos os aspectos da vida da criança e seus efeitos são 

prevalentes em todas as seis dimensões do ambiente examinadas pelo Inventário 

30 



 

HOME, a saber: responsividade materna, ensino, qualidade do ambiente físico, nível de 

estimulação para aprendizagem, punição e contato com o pai.  

Outros estudos utilizando o Inventário HOME têm indicado associação entre a 

medida da qualidade do ambiente infantil e o desempenho intelectual. Andraca et al. 

(1998) encontraram estreita relação entre responsividade emocional e verbal materna e 

envolvimento materno com a criança e escores cognitivos, medidos através da Escala 

Bayley de Desenvolvimento Infantil. Laude (1999) encontrou associação entre 

responsividade materna e organização do ambiente físico e desenvolvimento cognitivo 

na primeira infância, também medido pela Escala Bayley.  

No Brasil, o Inventário HOME foi utilizado por Bastos e Almeida-Filho (1990) 

num estudo que buscava investigar as relações entre classe social e saúde mental 

infantil, considerando o nível de saúde mental dos pais e a qualidade da estimulação 

disponível nos primeiros anos de vida. Os autores concluíram que existem efeitos do 

ambiente doméstico precoce sobre o nível de saúde mental posterior, o que reforça a 

idéia de que a deficiência adquirida a partir de um ambiente inadequado nos primeiros 

anos de vida tende a tornar-se permanente.  

O último nível de análise dos fatores de risco para o desenvolvimento infantil 

diz respeito às características individuais, cujos aspectos mais estudados são: estado de 

saúde da criança, prematuridade, baixo peso ao nascer, estado nutricional infantil e 

ordem de nascimento, além de temperamento infantil (Bradley & Corwyn, 2002; 

Bronfenbrenner & Morris, 1999; Eickmann et al., 2002; Oliveira et al., 2001; Tizard, 

1974). Para finalizar a primeira parte deste capítulo, a questão da importância da saúde e 

do estado nutricional será abordada a seguir. 
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1.4 Estado Nutricional Infantil e a Relação Pessoa-Contexto-

Desenvolvimento 

Segundo Halfon e Hochstein (2002), saúde é conseqüência de múltiplos 

determinantes operando nos contextos genético, biológico, comportamental, social e 

econômico, os quais mudam enquanto a pessoa se desenvolve. O momento e a 

seqüência de experiências e eventos biológicos, psicológicos, culturais e históricos 

influenciam a saúde e o desenvolvimento dos indivíduos.  

De acordo com Grantham-McGregor (1995), desnutrição não define uma doença 

específica, mas uma mistura variada de sinais clínicos que podem ter diferentes 

etiologias. A desnutrição energético-protéica é resultado do consumo alimentar 

inadequado e é a forma mais letal de desnutrição, podendo estar associada a uma 

variedade de infecções e/ou a algum tipo de deficiência, como falta de determinados 

micronutrientes necessários para o adequado desenvolvimento e funcionamento do 

organismo, como iodo, ferro, vitaminas A e D, ácido fólico e cálcio (Wachs, 1995; 

WHO, 2000). 

Embora a desnutrição seja de fácil prevenção, com adequada assistência pré-

natal, práticas apropriadas de alimentação na infância, prevenção e controle de 

infecções, além de consumo adequado e balanceado de alimentos, ainda é um déficit 

bastante comum em todo mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. 

Estima-se que a desnutrição energético-protéica afete uma em cada quatro crianças em 

todo o mundo, que terão seu desenvolvimento e comportamento afetados de maneira 

negativa (WHO, 2000).  
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Segundo Grantham-McGregor (1995), crianças com desnutrição severa 

demonstram anomalias comportamentais no estágio agudo, ou seja, são mais apáticas, 

menos ativas, exploram menos o ambiente (tanto em quantidade como em 

complexidade) do que crianças que apresentam outras doenças. Além disso, crianças 

com desnutrição severa apresentam resposta atenuada a estímulos auditivos, têm choro 

com menor amplitude, arrítmicos e prolongados.  

Ainda de acordo com a autora, o nível desenvolvimental de crianças desnutridas 

encontra-se extremamente baixo nos estágios agudos e geralmente melhora, em todas as 

áreas do desenvolvimento, com a recuperação da criança. Entretanto, esta melhora não é 

tão grande quanto naquelas crianças adequadamente nutridas, pois quando recuperadas 

de um estágio agudo de desnutrição, apresentam níveis desenvolvimentais baixos e 

pobres quando comparadas com controles ou irmãos. 

Está claro na literatura que a criança desnutrida sofre uma diminuição de sua 

capacidade cognitiva (Agarwal et al., 1992; Bradley & Corwyn, 2002; Connolly & 

Kvalsvig, 1993; Costa-Junior & Zannon, 1997; Grantham-McGregor, 1995; Kretchmer, 

Beard & Carlson, 1996; Lucas, 1998; Lucas et al., 2001; Mendez & Adair, 1999; Pollitt, 

2000; Pollitt et al., 2000; Tizard, 1974). Agarwal et al. (1992), estudando crianças de 

uma comunidade rural na Índia, encontraram que os escores de desenvolvimento 

cognitivo decrescem progressivamente com o aumento da severidade da desnutrição, 

inclusive os escores de desenvolvimento motor e da linguagem. Os autores 

demonstraram consciência de que a desnutrição está provavelmente associada a fatores 

ambientais, como status sócio-econômico, ambientes de aprendizagem, estimulação 

familiar, tamanho da família e infecções recorrentes. Tais fatores podem também estar 
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desempenhando um importante papel no desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

sendo, portanto, necessário considerá-los em conjunto.  

De acordo com Tizard (1974), crianças que pertencem a populações com alta 

prevalência de desnutrição sofrem muitas outras desvantagens que afetam 

profundamente o desenvolvimento intelectual. O enfraquecimento da vitalidade afeta a 

resposta adaptativa da criança devido à falta de energia durante o período 

desenvolvimental. Por outro lado, as doenças freqüentes reduzem as oportunidades de 

aprendizagem, e em casos extremos, as hospitalizações as diminuem ainda mais. Ainda 

segundo este autor, crianças desnutridas geralmente vem de famílias que oportunizam 

ambientes social e biológico pobres. Um ambiente social pobre para a criança influencia 

seu desenvolvimento, tanto antes como depois de um episódio clínico de desnutrição.  

A desnutrição na infância tem efeitos adversos sobre o desenvolvimento 

cognitivo e comportamental, atuando através de mecanismos que ainda não são 

completamente entendidos. Segundo Halfon e Hochstein (2002), para se entender a 

conexão entre contexto social e desenvolvimento/saúde, deve-se examinar o 

desenvolvimento e a organização de microtrajetórias que traduzem as informações das 

relações sociais, exposições ambientais, e eventos históricos em informação biológica, 

que alteram o funcionamento de processos biológicos. As microtrajetórias desenvolvem 

e adaptam enquanto transferem informações dos contextos extraorganísmicos em 

estruturas e atributos funcionais intraorganísmicos. Este processo é dependente da 

estrutura dos sistemas biológico, psicológico e comportamental e de sua capacidade de 

mudança em resposta aos diferentes contextos.  
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Buscando identificar estas microtrajetórias, diversos autores têm se dedicado à 

elaboração de hipóteses para explicar o mecanismo pelo qual a desnutrição afeta o 

comportamento e a cognição. Grantham-McGregor (1995) afirma que o comportamento 

anormal de crianças desnutridas provavelmente tem uma base metabólica, embora ainda 

seja incerto quais nutrientes sejam responsáveis por sua manifestação. Os mecanismos 

que causam mudanças comportamentais permanentes são mais difíceis de determinar. É 

possível que, se a deficiência de nutrientes permanecer por longos períodos de tempo, o 

comportamento da criança permaneça anormal, e que ela adquira as habilidades 

lentamente, levando gradualmente a um déficit cognitivo.  

Existem, ainda, evidências de que crianças desnutridas exploram menos o 

ambiente, com menos entusiasmos e são mais apáticas que crianças eutróficas1. Este 

comportamento pode predizer mudanças futuras no desenvolvimento (Grantham-

McGregor, 1995; Pollitt, 2000). No caso da criança desnutrida, os benefícios que 

geralmente derivam das interações entre ela e os ambientes físico e social são limitados; 

o comportamento dos cuidadores e a redução da motivação natural da criança para 

explorar são os principais responsáveis por este efeito. Tais condições, juntamente com 

as limitações desenvolvimentais, produzem um atraso no desenvolvimento cognitivo 

(Pollitt, 2000).  

De acordo com Bradley e Corwyn (2002), há evidências de que a desnutrição 

crônica diminui os recursos de energia tanto dos pais como da criança, tornando-a mais 

letárgica e menos capaz de eliciar atenção dos pais. Assim, os pais tornam-se menos 

sensíveis e dão menos suporte à criança, resultando no aumento da probabilidade de que 

ela apresente problemas no desenvolvimento.  
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A hipótese mais amplamente testada é de que, com a desnutrição precoce, 

mudanças irreversíveis acontecem no cérebro, produzindo mudanças comportamentais. 

Esta hipótese parte do entendimento de que deve haver períodos críticos pré e pós-natal, 

durante os quais a nutrição tem conseqüências para o desenvolvimento cerebral 

(Drewett, Wolke, Asefa, Kaba & Tessema, 2001; Gordon, 1997; Gorman, 1995; Lucas, 

1998; Lucas et al., 2001). Estudos experimentais com animais e humanos demonstraram 

que a desnutrição severa altera a anatomia, a bioquímica e a função do cérebro, 

geralmente deixando seqüelas comportamentais permanentes (Pollitt et al., 2000). 

Entretanto, não foi encontrada na revisão da literatura realizada, uma indicação de quais 

estruturas ou funções cerebrais são afetadas.  

A evidência de que a desnutrição precoce leva a atrasos no desenvolvimento 

cognitivo e a problemas de comportamento é forte, mas não inequívoca. Existem 

resultados inconsistentes, limitações metodológicas para realização de estudos 

experimentais com seres humanos, e estudos que não consideram a multicausalidade 

tanto do desenvolvimento cognitivo, como do estado nutricional.  

O mecanismo para explicar a relação entre estado nutricional e desenvolvimento 

cognitivo mais amplamente aceito é que os efeitos da desnutrição são resultantes de um 

processo complexo de privação comportamental e sócio-ambiental (Gorman, 1995). 

Ainda segundo Gorman, é provável que tanto as necessidades (baixo status sócio-

econômico) como os recursos (educação materna) interajam para influenciar o resultado 

comportamental.   

                                                                                                                                                                          
1 Criança com estado nutricional adequado. 
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Lucas et al. (2001) afirmam que crianças desnutridas geralmente vêem de 

populações pobres e desnutridas, com alta morbidade na infância e com pais que são 

menos hábeis no cuidado e estimulação de seus filhos. Complementando, Mendez e 

Adair (1999) argumentam que, pelo fato de a desnutrição usualmente acontecer no 

contexto de desvantagens psicossociais múltiplas, as diferenças nos recursos 

educacionais e sócio-econômicos disponíveis para as crianças desnutridas devem ser 

levadas em consideração para determinar quando existem evidências de uma associação 

independente entre desnutrição e desenvolvimento cognitivo. 

Há evidências de que melhoras importantes no desenvolvimento podem ocorrer 

com ambientes enriquecidos, o que inclui boa saúde, nutrição e estimulação. Além 

disso, é altamente provável que ambientes pobres possam exacerbar os efeitos da 

desnutrição (Grantham-McGregor, 1995; Kretchmer et al., 1996; Pollitt, 2000). Estudos 

de intervenção nutricional têm indicado que a suplementação alimentar precoce tem 

efeitos no peso corporal, no crescimento e no desenvolvimento mental e motor da 

criança (Pollitt et al., 2000). Estes autores encontraram que o suplemento de energia e 

micronutrientes afeta diferentes funções dentro do domínio mental. Entretanto, este 

efeito leva alguns meses para aparecer, sendo a primeira vez em que são reportados 

efeitos comportamentais num estudo de intervenção nutricional. Não se sabe ainda se os 

efeitos são essencialmente biológicos ou estão relacionados aos comportamentos mais 

adaptativos que as crianças recuperadas apresentaram, como o desenvolvimento de 

habilidades de linguagem mais avançadas e uma melhor habilidade em interagir com 

outros. 

Quando se buscam na literatura os fatores que influenciam o estado nutricional 

infantil, encontra-se uma ampla variedade de condições que também são consideradas 
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responsáveis por atrasos no desenvolvimento cognitivo. Em relação aos fatores distais, 

os mais estudados são nível sócio-econômico e acesso a serviços de saúde (Campino, 

1986; Costa-Junior & Zannon, 1997; Bradley & Corwyn, 2002; Olinto et al.,1993; 

Monteiro et al., 1997). 

Focalizando os fatores distais, num estudo realizado em bairros pobres de 

Pelotas, Olinto et al. (1993) encontraram estreita relação entre nutrição e renda familiar, 

escolaridade materna e condições ambientais. Renda familiar esteve inversamente 

associada à prevalência de desnutrição conforme os indicadores altura/idade e 

peso/altura, onde famílias com menos de meio salário mínimo per capita apresentaram 

riscos duas vezes maiores para filhos desnutridos, do que famílias com rendas maiores. 

Educação materna esteve fortemente associada aos déficits altura/idade, onde filhos de 

mães com baixo nível educacional atingiram riscos de quatro a seis vezes maiores de 

estarem desnutridos, do que aqueles cujas mães possuíam escolaridade mais elevada. 

No que diz respeito às variáveis ambientais, encontrou-se que crianças vivendo em 

moradias sem saneamento e convivendo com outras menores de cinco anos, 

apresentaram prevalência mais elevada de desnutrição.  

A nível ambiental, algumas características do ambiente físico proximal têm-se 

mostrado importantes, como segurança alimentar e condições de moradia e higiene. O 

contexto familiar traz os seguintes fatores: estimulação verbal, qualidade do cuidado, 

organização familiar, incluindo disponibilidade de tempo para a criança, contato adulto-

criança, número de crianças pequenas no domicílio, e rede social de apoio, ressaltando a 

disponibilidade de cuidadores substitutos (Carvalhares & Benício, 2002; Connolly & 

Kvalsvig, 1993; Costa-Junior & Zannon, 1997; Tizard, 1974).  
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Encontram-se também algumas características maternas importantes na 

determinação do estado nutricional infantil, como expressão de afeto, tipo de 

comportamentos materno, habilidades cognitivas, saúde física e mental, auto-confiança, 

autonomia e carga de trabalho. Quanto à criança, têm-se grau de morbidade e consumo 

alimentar (Carvalhares & Benício, 2002).  

Connolly e Kvalsvig (1993) afirmam que a experiência psicológica, a qualidade 

do cuidado materno e as características comportamentais presentes no micro ambiente 

da criança se relacionam com seu estado nutricional. Fatores como contato adulto-

criança, estimulação verbal e expressão de afeto encontram-se mais fortemente 

associados à nutrição adequada do que fatores mais distais como nível educacional dos 

pais e tamanho da família.  

Já Carvalhares e Benício (2002) afirmam que o cuidado da criança está 

relacionado com seu estado nutricional, assim como segurança alimentar, qualidade do 

ambiente físico e acesso a serviços de saúde. A adequação do cuidado materno depende 

das habilidades ou capacidades maternas, que, por sua vez, são dependentes da 

escolarização e do ambiente cultural no qual está inserida. Depende também da sua 

saúde física e mental, da autoconfiança e autonomia, ou seja, controle e alocação os 

recursos disponíveis, de sua carga de trabalho e disponibilidade de tempo para si e para 

a criança, e da rede social na qual está inserida, ou seja, a possibilidade de contar com 

cuidadores substitutos.  

Oliveira et al. (2001) afirmam que desnutrição afeta as condições orgânicas dos 

indivíduos, mas seus impactos são mais sentidos durante a infância, pois é o período que 

acontece crescimento acelerado e alterações estruturais e funcionais do organismo. 
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Muitos estudos relacionam o estado nutricional ao desenvolvimento cognitivo, mas é 

importante se considerar a dificuldade de se estabelecer correlações diretas entre 

desnutrição e indicadores de desenvolvimento cognitivo, devido aos fatores 

multicausais de ambos os estados, muito deles situados na esfera sócio-cultural. 

Portanto, fazem-se necessários estudos que separem os efeitos da desnutrição sobre o 

desenvolvimento cognitivo daqueles do ambiente empobrecido no qual a criança 

desnutrida está inserida. 

Segundo Costa-Junior e Zannon (1997), outra questão metodológica é a relação 

entre estado nutricional e status sócio-econômico, onde se encontram correlações fortes 

nos estudos, mas não se pode afirmar a existência de relações causais, pois não são 

considerados fatores micro-ambientais. O status sócio-econômico também está 

relacionado à inteligência da criança. Embora seja uma variável relevante, ainda não 

estão claros os mecanismos de influência sobre o desenvolvimento cognitivo e os seus 

componentes funcionais. 

Ainda conforme Costa-Junior e Zannon, quando as condições ambientais 

durante a desnutrição se encontram perto da normalidade, os efeitos da desnutrição 

sobre o desenvolvimento são minimizados. Assim, pode-se supor que há uma interação 

entre características contextuais e estado nutricional infantil na determinação do 

desenvolvimento cognitivo. Isto fica claro quando se percebe que programas de 

recuperação nutricional parecem ser eficazes quando se considera o crescimento físico, 

mas não recuperam as funções do desenvolvimento que podem estar debilitadas devido 

à desnutrição. São necessárias intervenções específicas sobre o ambiente no qual a 

criança está inserida para o restabelecimento do curso de desenvolvimento cognitivo 

normal, como visitas domiciliares e estimulação psicossocial.      
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Diante do exposto, pode-se afirmar a multideterminação e a complexidade do 

fenômeno cognitivo. As pesquisas sugerem a existência de uma intricada rede de fatores 

de risco e de proteção para o desenvolvimento. Dessa forma, para se estudar o 

desenvolvimento cognitivo, faz-se necessário buscar informações sobre os diversos 

aspectos citados, considerando todos os níveis de análise e as dificuldades 

metodológicas inerentes a este tipo de estudo.   

Embora estudos sobre desnutrição e desenvolvimento cognitivo sejam 

importantes diante da realidade brasileira, observa-se uma escassez de estudos que 

aborde o tema de maneira complexa, considerando os fatores de risco nos diversos 

níveis. Os estudos sobre desenvolvimento cognitivo estão voltados, especificamente, 

para a detecção de fatores de risco e prognóstico de bebês com baixo peso ao nascer e 

prematuros (Bordin et al., 2001; Eickmann et al., 2002; Meio et al., 2003). Já os estudos 

sobre nutrição no Brasil, buscam os determinantes biológicos e sociais, tanto proximais 

como distais, do estado nutricional de crianças (Carvalhares & Benício, 2002; Ferrari et 

al., 1998; Olinto et al., 1993; Rissin, Costa & Batista-Filho, 1998).  

Não foram encontrados, na literatura nacional, estudos que integrassem 

informações sobre saúde infantil, estimulação doméstica e aspectos do contexto social 

proximal e distal na determinação do desenvolvimento cognitivo na primeira infância. 

Portanto, busca-se com este estudo, suprir a falta de informações desta natureza, 

levando em consideração as questões metodológicas inerentes ao tema estudado.  
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PARTE II 

OBJETIVOS, HIPÓTESES E MODELO TEÓRICO 

Busca-se identificar o nível de desenvolvimento cognitivo de crianças menores 

de 42 meses em Salvador, avaliando as influências da qualidade do ambiente doméstico, 

características sócio-econômicas dos cuidadores e estado nutricional infantil sobre os 

escores de desenvolvimento cognitivo. Especificamente: 

1. Caracterizar as crianças quanto ao nível de desenvolvimento cognitivo e o 

perfil sócio-econômico das famílias; 

2. Identificar as condições de estimulação doméstica das crianças; 

3. Avaliar o estado nutricional das crianças segundo medidas antropométricas; 

4. Verificar associações existentes entre qualidade do ambiente doméstico e 

estado nutricional com os escores de desenvolvimento cognitivo e suas 

variações, considerando o perfil sócio-econômico dos cuidadores.  

Para tanto, parte-se do pressuposto de que o contexto proximal é um mediador 

da relação entre desenvolvimento cognitivo na primeira infância e status sócio-

econômico da família. Assim, pode-se supor que: 

1.  O comportamento responsivo materno proporciona um adequado 

desenvolvimento cognitivo. 

2.  A disponibilidade de materiais e jogos adequados permite uma melhor 

estimulação da criança e conseqüente melhor desenvolvimento cognitivo. 

42 



 

3.  Os efeitos do contexto distal sobre o desenvolvimento cognitivo são 

amenizados com o adequado funcionamento e organização do contexto 

proximal da criança, mesmo que esteja desnutrida.  

Com base nos achados da literatura e buscando testar estas hipóteses, elaborou-

se um modelo teórico hierarquizado, apresentado na Figura 1, e que será utilizado na 

análise dos dados. Na tentativa de avaliar a importância relativa das variáveis 

independentes, os diversos fatores determinantes do escore cognitivo foram organizados 

em blocos hierárquicos, buscando-se entender como cada bloco de análise poderia 

explicar porções significativas da variância de escores cognitivos na primeira infância.  

O primeiro nível de análise foi condição socioeconômica da família. 

Considerou-se que este fator teria impacto sobre a qualidade do ambiente físico tanto 

interno quanto externo ao domicílio, exercendo também influência sobre o tamanho e a 

estrutura da família. Estes dois últimos aspectos teriam influência direta sobre a 

organização do ambiente no qual a criança está inserida – complexidade, previsão, 

regularidade, segurança e disponibilidade de espaço. Já os estilos e práticas parentais 

seriam determinados pelo tamanho e estrutura da família, que juntamente com o 

ambiente físico, afetaria o estado de saúde da criança. Este último fator, em conjunto 

com os estilos e práticas parentais e organização do ambiente, determinaria o 

desenvolvimento cognitivo infantil. Levou-se em consideração, no modelo, as 

influências do sexo e da idade da criança no resultado desenvolvimental estudado. 
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Figura 1. Modelo teórico hierarquizado 
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CAPÍTULO 2 

 

MÉTODO 



 

2.1 Desenho do estudo 

Realizou-se um estudo de corte transversal com crianças de 18 a 42 meses de 

idade, residentes em áreas saneadas e não saneadas da cidade de Salvador2.  

2.2 Área da pesquisa 

Estudou-se crianças entre zero e três anos de idade, residentes na zona urbana da 

cidade de Salvador, que possui uma área total de 324,53 km2, saneada em 73,9% de sua 

extensão (IBGE, 2000). A população estimada é de 2.440.828 habitantes, com 7,72% de 

crianças entre zero e quatro anos de idade (IBGE, 1999). Vale ressaltar que a população 

de Salvador é composta por 10% de analfabetos, chegando o índice de desemprego a 

27,18% (IBGE, 2000). 

Em relação aos indicadores nutricionais, observa-se, em Salvador, uma 

prevalência de 4,3% de desnutrição energético-protéica grave ou moderada em crianças 

menores de cinco anos de idade, segundo o indicador altura/idade. Já segundo o 

indicador peso/idade, a prevalência de desnutrição grave e moderada chega a 4,4%. 

Observa-se, ainda, uma alta taxa de inadequação dos indicadores antropométricos para 

crianças entre 12 e 24 meses: para ambos os indicadores, encontra-se uma prevalência 

de desnutrição energético-protéica grave e moderada de 6,4%. Quando se consideram as 

crianças em risco nutricional, a prevalência chega até 22,5% para o indicador peso/idade 

e 22,7% para altura/idade (Assis & Barreto, 2000).  

 

                                                           
2 Utilizou-se os dados da primeira etapa (baseline) do estudo longitudinal “Diarréia infantil e estado 
nutricional como fatores associados para o desenvolvimento comportamental na infância” (Santos et al., 
1998), integrante do projeto “Diarréia infantil: epidemiologia ambiental e molecular e repercussões no 
desenvolvimento físico e mental” apoiado pelo PRONEX-CNPQ. 
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2.3 Procedimento de amostragem 

Este estudo integrou um desenho longitudinal sobre crescimento e morbidade 

por diarréia numa amostra de 1153 crianças alocadas aleatoriamente por estratificação 

proporcional ao número residente em áreas saneadas e não saneadas da cidade de 

Salvador. Empregou-se uma sub-amostra com idade até 42 meses para a abordagem 

cognitiva, extraída do conjunto acima referido, assumindo-se um erro amostral de 1.9, 

estimando-se uma amostra de 510 crianças, incluindo 20% de perdas.  

Foram localizadas 451 crianças, sendo consideradas válidas 355 avaliações com 

Inventário HOME, Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil e indicadores 

antropométricos. A maioria das perdas (61,5%) aconteceu devido à recusa do cuidador a 

permanecer no estudo e o restante (38,5%) por mudança de endereço durante a coleta de 

dados.  

Todos os participantes assinaram um termo de consentimento informado que se 

encontra em anexo, onde os objetivos do estudo foram esclarecidos e garantido o sigilo 

das informações obtidas. Além disso, este estudo teve aprovação do Comitê de Pesquisa 

do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia.  

2.4 Coleta de dados 

2.4.1 Descrição dos instrumentos 

Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil – Segunda Edição (The Bayley 

Scales of Mental and Motor Development – Second Edition). Instrumento padronizado 

com reconhecida confiabilidade e validade, amplamente empregado na avaliação do 

desenvolvimento (Bayley, 1993). Aplicado individualmente, avalia funções relativas à 

cognição, habilidades motoras e comportamento geral de crianças entre 1 e 42 meses de 
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idade. É usado em pesquisas com o objetivo de estabelecer diferenças individuais e 

grupais, definir grupos de risco para o desenvolvimento e planejar intervenções. 

Esta escala é composta por três sub-escalas: Mental, Motora e Registro de 

Comportamento, que são consideradas complementares. A escala mental inclui itens 

que avaliam memória, habituação, solução de problemas, conceitos numéricos 

primários, generalização, classificação, vocalização, linguagem e estratégias sociais. A 

escala motora avalia o controle de grupos musculares finos e grossos, incluindo 

movimentos associados como rolar, engatinhar e rastejar, sentar, levantar, andar, correr 

e pular. Esta escala também avalia movimentos finos de manipulação, envolvendo 

preensão, uso adaptativo de implementos de escrita e imitação de movimentos de mão. 

A escala de comportamento avalia aspectos qualitativos do comportamento da criança 

durante a situação de teste, facilitando a compreensão das escalas mental e motora.  

A escala Bayley foi criada de modo a colocar a criança diante de situações e 

tarefas que capturem seu interesse e eliciem respostas e comportamentos observáveis. A 

administração é flexível, ainda que haja procedimentos padronizados de apresentação 

dos itens. A seqüência e velocidade da apresentação das provas, entretanto, modificam-

se conforme fatores relativos à idade, ao temperamento e ao desempenho da criança. 

Para a pontuação, atribuem-se pontos quando a criança atinge o critério estabelecido no 

manual, conforme sua idade em meses. O total de pontos é comparado com tabelas 

padronizadas a partir de médias e desvios-padrão em cada idade, determinando-se, 

portanto o Índice de Desenvolvimento Mental e o Índice de Desenvolvimento Motor 

pertinentes. A pontuação nas duas escalas pode variar de 50 a 150 pontos, sendo 

considerada adequada uma pontuação entre 85 e 115 (Bayley, 1993). 

Para padronização da Escala Bayley, foi construído um manual com instruções 

quanto à administração e aos critérios de escore para todos os itens da parte mental e 
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motora do teste, a fim de se obter um resultado que seja interpretado em relação a um 

modelo geral, evitando-se, assim, um possível viés do aplicador (Bayley, 1993).  

Os dados de validação da escala foram derivados de uma amostra estratificada 

representativa da população infantil dos Estados Unidos, entre 1 e 42 meses de idade. 

Após testagem de padronização, todos os itens foram analisados a partir das seguintes 

características: tendência etária, nível de dificuldade para a faixa etária, correlação com 

outros itens e ausência de vieses de raça/etnia e gênero. Além disso, os examinadores 

opinaram acerca da clareza da administração e das regras de pontuação de cada item, da 

facilidade de aplicação e do interesse da criança na tarefa. Foram colocados na edição 

final da escala apenas os itens que demonstraram forte tendência etária, foram 

adequados em relação à dificuldade exigida, estiveram estatisticamente relacionados 

com outros itens da escala, e não apresentaram vieses ou problemas de administração ou 

pontuação.  Os estudos realizados com a Escala Bayley sugerem que se trata de um 

instrumento altamente confiável (r = 0,88 mental; 0,84 motora; 0,74 comportamento), 

além de possuir um alto grau de estabilidade através do tempo (r = 0,87 mental; 0,78 

motora; 0,90 comportamento) e entre os grupos etários (Bayley, 1993).  

No presente estudo, os resultados são apresentados como valores contínuos, 

analisados em termos de ganhos e perdas de pontos nos escores da escala mental. O 

desempenho da criança, desse modo, não foi classificado segundo critérios das normas 

de classificação com base na amostra americana. 

Inventário HOME de Observação Doméstica (Home Observation for 

Measurement of the Environment Inventory): Foi desenvolvido e validado por Caldwell 

e Bradley, da Universidade de Little Rock, Arkansas em 1979. É amplamente utilizado 

em diferentes contextos sócio-culturais, para avaliar qualidade do ambiente doméstico 
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nos três primeiros anos de vida e seu impacto sobre mudanças cognitivas e emocionais 

no desenvolvimento (Bastos & Almeida-Filho, 1990; Bradley et al, 2001; Church & 

Katigbak, 1991; Zamberlan & Biasoli-Alves, 1997a, 1997b). A versão utilizada neste 

estudo foi desenvolvida para crianças entre zero e três anos de idade e encontra-se em 

anexo.  

Sua aplicação dura em torno de 60 minutos e deve ocorrer na residência da 

criança ou no ambiente onde ela passa a maior parte do tempo, estando devidamente 

desperta e acompanhada do seu cuidador. A versão para o grupo etário entre zero e três 

anos é composta por 45 itens dicotômicos, preenchidos com base na observação e nas 

respostas obtidas por entrevista com a mãe ou cuidador substituto. As sub-escalas do 

HOME para esta faixa etária correspondem a seis componentes: A) responsividade 

emocional e verbal materna; B) ausência de punição e restrição; C) organização do 

ambiente físico e temporal; D) disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos 

apropriados; E) envolvimento materno com a criança; e F) oportunidade de variação na 

estimulação diária. A pontuação pode variar entre 0 e 45 pontos no total e os pontos 

obtidos em cada sub-escala permitem qualificar o ambiente da criança, sendo tanto 

melhor quanto maior o número de respostas positivas. O escore resultante da somatória 

de pontos em cada sub-escala gera freqüências e percentuais que indicam o risco 

ambiental para o desenvolvimento. Zamberlan (1997b) considera que o nível de 

estimulação até 10% do valor total implica em alto risco para o desenvolvimento, 

assinalando como indicador de risco, escores médios abaixo de 28,49 pontos para 

crianças aos seis meses de idade, abaixo de 30,85 para 12 meses e abaixo de 31,69 para 

dois anos. 
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Foram aplicados 74 inventários por duplas de entrevistadores visando garantir a 

fidedignidade e confiabilidade das observações. O índice de fidedignidade entre as 

duplas foi calculado a partir da seguinte fórmula:  

 

 

Foi encontrado um índice de fidedignidade médio de 87,46% (D. P. 7,49), o que 

indica uma alta concordância entre os examinadores e alta confiabilidade dos dados do 

Inventário HOME. 

Segundo Kendrick, Elkan, Hewitt, Dewey, Blair, Robinson, Williams e 

Brummell (2000), apesar do HOME ser um instrumento padronizado, usado 

freqüentemente para medir a qualidade do ambiente doméstico, só avalia seis dimensões 

do ambiente, sendo que outros aspectos importantes não são mensurados. O fato da 

pontuação do HOME ser baseada na observação da interação mãe-criança e do ambiente 

doméstico pode gerar um viés de comportamento dos pais, que para obterem um bom 

resultado, apresentam melhores comportamentos durante a visita. No entanto, este viés é 

diminuído com o adequado treinamento do entrevistador e é menor que os encontrados 

nos estudos que utilizam apenas o auto-relato das mães sobre seus filhos. Este 

instrumento tem sido reportado como tendo moderada consistência interna, aceitáveis 

níveis de fidedignidade por teste e re-teste e altos níveis de validade (Roberts et al., 

1999). 

Estado Nutricional. Foi avaliado através de indicadores antropométricos obtidos 

pela medida do peso e altura da criança, considerando-se sexo e idade. Utilizaram-se 
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indicadores antropométricos de altura/idade e peso/idade, conforme padrão adotado pela 

Organização Mundial de Saúde – National Center for Health Statistics (OMS, 1983). O 

ponto de corte para o estado nutricional foi de –1,0 desvio-padrão, o que inclui crianças 

desnutridas e em risco nutricional. O peso das crianças foi mensurado por balanças 

elétricas com precisão de 100 gramas e, para a medida da altura, utilizou-se um 

estadiômetro.  

Inquérito Sócio-econômico. Questionário sócio-demográfico pré-codificado, 

aplicado aos cuidadores das crianças, com o objetivo de avaliar as condições sócio-

econômicas e ambientais das famílias. A versão utilizada neste estudo encontra-se em 

anexo. 

2.4.2 Treinamento e estudo piloto 

O treinamento com a Escala Bayley foi constituído por quatro estágios. 

Inicialmente, foram realizadas discussões teóricas, apresentação e manuseio do material, 

orientadas por um profissional3 treinado na aplicação da escala. A seguir, foram 

conduzidas aplicações pelo profissional e por membros da equipe, com filmagem para 

posterior discussão. 

Foram realizadas oito aplicações por cada entrevistador, em crianças de uma 

creche particular, sob a supervisão de um profissional da área, buscando assegurar um 

razoável conhecimento do instrumento. Por fim, realizaram-se aplicações em crianças 

de outras escolas ou creches e em suas residências, nos bairros populares de Salvador, 

visando a garantir uma melhor adaptação dos entrevistadores às condições de aplicação 

na coleta de dados.  

                                                           
3 Prof. Márcia Pedromônico da Universidade de São Paulo (USP – Escola Paulista de Medicina). 
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O treinamento com o Inventário HOME aconteceu em três fases. Primeiramente, 

foram conduzidas discussões teóricas e apresentação do Inventário, orientadas por uma 

professora4 que o utilizou em suas pesquisas. A seguir, a equipe começou a manejar o 

instrumento com crianças conhecidas, visitando-as em casa. As dúvidas surgidas nas 

primeiras aplicações foram esclarecidas e, a partir de então, definiram-se duplas para 

viabilizar o cálculo da fidedignidade entre observadores, escolhendo-se famílias 

conhecidas, que tivessem crianças menores de três anos.  

O estudo piloto com ambos os instrumentos foi realizado com crianças 

localizadas através do banco de dados do projeto “Diarréia infantil: epidemiologia 

ambiental e molecular e repercussões no desenvolvimento físico e mental”, residentes 

nos bairros pesquisados e que não participavam do estudo. Nesta etapa, foram 

localizadas e avaliadas 37 crianças, buscando-se garantir o manejo adequado das 

situações que possivelmente aconteceriam durante a coleta de dados.  

2.4.3 Procedimentos de coleta de dados 

Os dados sobre desenvolvimento infantil foram coletados por uma equipe de 

psicologia composta por quatro estudantes e quatro profissionais treinados para a 

aplicação do Inventário HOME e Escala Bayley. As residências foram inicialmente 

visitadas sem aviso prévio, informando-se a proposta do estudo e solicitando-se 

consentimento para aplicação do HOME. Retornou-se numa visita posterior para 

avaliação do desenvolvimento da criança com a Escala Bayley. Cada pai/mãe ou 

responsável assinou um termo de consentimento, que o colocava ciente da pesquisa em 

andamento e autorizava a participação da criança. A maioria das entrevistas (91%)  

                                                           
4 Prof. Dra. Ana Cecília Bastos da Universidade Federal da Bahia. 
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foi realizada com a mãe como o principal cuidador da criança, sendo o restante (9%), 

realizadas com outros cuidadores, como pai, avó ou tia.  

A coleta de dados através do HOME aconteceu entre janeiro e abril de 1999; 

cada aplicação durou cerca de 40 minutos. A primeira fase da coleta de dados com a 

Escala Bayley ocorreu entre os meses de abril e julho de 1999 e a segunda fase ocorreu 

entre novembro de 1999 e fevereiro de 2000. Cada aplicação durou em torno de uma 

hora e meia, sendo o tempo maior ou menor de acordo com a experiência do 

examinador e o engajamento da criança na tarefa.  

A maioria das crianças foi examinada na própria casa. Quando não havia 

condições apropriadas para a aplicação da Escala Bayley, ou seja, residências com 

pouco espaço, pouca iluminação ou com muitas crianças presentes, buscava-se um local 

adequado na vizinhança da residência, tendo ocorrido avaliações na casa de outras 

pessoas (vizinhos, parentes, etc.), área externa da casa da criança, bem como espaços 

em instituições, como igrejas ou centros comunitários, escolas ou creches onde a criança 

estudava. 

2.4.4 Processamento dos Dados 

Após a codificação, os dados foram digitados no programa EPI INFO 6ª versão, 

com entrada dupla por digitadores distintos, para maior fidedignidade dos registros.  

Com este procedimento, ampliou-se a correção e a confiabilidade da digitação. Os dois 

bancos de dados gerados foram comparados e as diferenças identificadas entre eles 

foram corrigidas mediante consulta aos respectivos instrumentos. Após digitação, 

limpeza e correção dos bancos, realizou-se conversão para o programa SPSS, versão 

11.0, para realização das análises dos dados. 
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2.5 Procedimentos de análise de dados 

Baseando-se nos achados da literatura e buscando-se entender a influência da 

qualidade do ambiente doméstico, das características sócio-econômicas dos cuidadores 

e do estado nutricional infantil sobre as medidas de desenvolvimento cognitivo, foi 

construído um modelo de análise hierarquizado, apresentado na Figura 1. Neste modelo, 

as variáveis foram organizadas em blocos hierárquicos de acordo com sua natureza e 

impacto sobre o resultado estudado, como apresentadas a seguir. 

2.5.1 Variáveis 

Variável critério: 

� Desenvolvimento Cognitivo5 na primeira infância: mensurado pela sub-

escala “Mental” da Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil. 

Variáveis preditoras: 

Bloco 1: Sócio-econômico 

� O nível sócio-econômico da família foi mensurado a partir das seguintes 

variáveis: 

- Escolaridade materna: dividida em duas categorias – mães 

analfabetas e com educação elementar (até quatro anos de estudo) e 

aquelas que pelo menos começaram o ensino fundamental (de cinco 

anos em diante). 

                                                           
5 Optou-se por utilizar o termo cognitivo, pois envolve os diversos aspectos mensurados pela sub-escala 
“Mental” da Escala Bayley, como solução de problemas, memória, percepção, classificação e linguagem, 
e que são considerados como componentes da cognição.   
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- Renda familiar: dividida em duas categorias – famílias que recebiam 

até um salário-mínimo por mês e aquelas que recebiam pelo menos 

dois salários-mínimos mensalmente. 

- Situação de trabalho materna: também dividida em duas categorias – 

mães que trabalhavam fora, e aquelas que estavam desempregadas, 

exerciam atividades de dona de casa ou estavam aposentadas. 

Bloco 2: Ambiental 

� A qualidade do ambiente físico do domicílio e do bairro onde a criança 

residia foi mensurado a partir de dois indicadores: 

- Índice da qualidade do ambiente externo ao domicílio: criado por 

Milroy, Borja, Barros e Barreto (2001), classifica os setores urbanos 

do estudo de acordo com: tipo de habitação, pavimentação, 

suprimento de água, drenagem, resíduos sólidos e esgoto a céu aberto. 

Para fins de análise, este índice foi dicotomizado em condição 

péssima/ruim e condição intermediária/boa.  

- Índice da qualidade do ambiente interno ao domicílio: incluindo 

variáveis relativas à qualidade e freqüência do abastecimento de água 

e à existência de sanitário interno. Também dicotomizado em 

condição ruim/intermediária e condição boa.  

� Tamanho e estrutura da família. Este bloco de análise foi considerado 

como incluído em características distais por se tratar de aspectos da 

estrutura e organização familiar. Já o bloco familiar trata de aspectos 
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relacionais e de práticas de cuidado e estimulação no ambiente 

doméstico. Foi obtido através de variáveis referentes a: 

- Densidade domiciliar: variável contínua, mensurada pelo número de 

pessoas/cômodo no domicílio. 

- Número de crianças menores de cinco anos residentes no domicílio, 

exceto a crianças do estudo: variável contínua. 

- Tipo de família: variável dicotomizada em nuclear ou não-nuclear.  

Bloco 3: Familiar 

� Organização do ambiente: mensurada a partir dos fatores III, IV e VI do 

Inventário HOME. 

- Fator III – Organização do ambiente físico e temporal: variável 

contínua que avalia se o ambiente é previsível, regular e seguro e se há 

espaço específico para a criança.  

- Fator IV – Disponibilidade de materiais apropriados para a criança: 

variável contínua que avalia a complexidade do ambiente onde a 

criança passa a maior parte do tempo. 

- Fator VI – Variação da estimulação diária: variável contínua, que 

avalia a disponibilidade de estímulos de diferentes naturezas no 

cotidiano da criança. 

� As práticas e estilos parentais foram mensurados a partir dos fatores I, II 

e V do Inventário HOME. 
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- Fator I – Responsividade emocional e verbal da mãe: variável 

contínua que avalia as vocalizações da mãe e sua responsividade com 

a criança durante a visita. 

- Fator II – Ausência de punição e restrição: variável contínua que 

avalia as práticas punitivas e restritivas no ambiente doméstico. 

- Fator V – Envolvimento materno com a criança: variável contínua 

que avalia o grau no qual a mãe, conscientemente, engaja a criança em 

tarefas complexas e seu envolvimento com a criança.  

- Freqüência à pré-escola: variável dicotômica que avaliava se a 

criança freqüentava escola no período em que foi aplicada a escala 

Bayley.  

Bloco 4: da criança 

� O estado de saúde da criança foi avaliado a partir das variáveis relativas 

a: 

- Estado nutricional: variável contínua, mensurada através de 

indicadores de altura por idade e peso por idade, conforme padrão 

adotado pela Organização Mundial de Saúde.  

- Peso ao nascer: variável contínua, mensurada pelos registros nos 

cartões de vacinação da criança. 

- Ordem de nascimento da criança: variável contínua, mensurada pelo 

número de gestações maternas. 
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- Práticas de amamentação: indicada pelo número de dias no qual a 

criança foi amamentada exclusivamente com leite materno.  

� Características individuais:  

- Sexo da criança: variável dicotômica – masculino e feminino. 

- Idade da criança: variável contínua, calculada a partir da data de 

nascimento e do dia no qual foi aplicada a Escala Bayley.  

2.5.2 Análise dos dados 

Num primeiro momento, foram realizadas análises estatísticas descritivas, para 

caracterizar as crianças em relação ao nível de desenvolvimento cognitivo, assim como 

seu perfil sócio-econômico, a qualidade do ambiente doméstico e o estado nutricional. 

A seguir, foram testadas as associações entre o desempenho cognitivo e seus possíveis 

determinantes, por meio da análise de regressão linear univariada, assumindo-se um 

nível de significância de 5%. Foram realizados os testes de linearidade e normalidade do 

fenômeno, assumindo variância constante e co-variância nula, além de testes para 

verificar a existência de multicolinearidade, apresentados nos Apêndices 1 e 2, visando 

a assumir todos os pressupostos para tal tipo de análise estatística (Katz,1999; Pestana 

& Gageiro,1998).  

As associações que obtiveram significância estatística na análise univariada 

foram testadas a partir de um modelo de regressão linear hierarquizada. Segundo 

Victora, Huttly, Fuchs e Olinto (1997), este modelo pressupõe uma hierarquia das 

variáveis a serem inseridas na regressão, sendo que as variáveis que se encontram no 

mais alto nível da hierarquia são aquelas que podem determinar todas as outras dos 
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demais níveis. Para melhor compreender a multideterminação do desenvolvimento 

cognitivo, as variáveis foram organizadas por blocos de acordo com sua natureza e 

impacto sobre o resultado, como apresentado na Figura 1. Utilizou-se um nível de 

significância de 10% para selecionar as variáveis que permaneciam no modelo, com o 

objetivo de não ser excluído um potencial fator confundidor, e um nível de 5% para 

indicar uma associação estatisticamente significante (Silva, Giugliani & Aerts, 2001).   

Após a seleção das variáveis do primeiro bloco (sócio-econômico) que se 

associaram estatisticamente com o desenvolvimento cognitivo, de acordo com critérios 

previamente escolhidos, incluiu-se no modelo as variáveis indicadoras da qualidade do 

ambiente da criança (segundo bloco). Na terceira etapa, foram retiradas do modelo as 

variáveis do segundo bloco que não se associaram estatisticamente com o desempenho 

cognitivo e acrescentou-se o bloco de variáveis familiares. A seguir, após testar as 

associações entre as variáveis que permaneceram no modelo, incluíram-se as variáveis 

pertencentes à dimensão dos processos individuais da criança. Por fim, o modelo final 

foi composto pelas variáveis selecionadas em cada uma das etapas, com os coeficientes 

de regressão e níveis de significância originalmente encontrados (Silva, Giugliani & 

Aerts, 2001). Foram identificados e excluídos os casos outliers6 para uma maior 

precisão dos parâmetros estimados no modelo, considerando-se como caso desviante 

aquele cujo resíduo padronizado obteve valores absolutos superiores a dois.  

Este mesmo procedimento foi repetido para as crianças desnutridas e em risco 

nutricional segundo o indicador peso/idade (n = 82), sendo o ponto de corte de –1,0 D.P., 

de acordo com critérios adotados pelo National Center for Health Statistics (OMS, 1983).  

                                                           
6 Optou-se por manter a expressão em inglês. 
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Foi escolhido este indicador por estar mais fortemente associado ao desenvolvimento 

cognitivo na análise univariada e por ser a variável nutricional que apresentava menos 

dados perdidos, viabilizando uma análise de regressão linear. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS & DISCUSSÃO 



 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados do estudo, adotando-

se uma estrutura baseada em dois critérios: o procedimento utilizado na análise dos 

dados e o segmento da amostra considerado (a amostra como um todo e o estrato de 

crianças desnutridas).  

Desse modo, inicia-se apresentando os resultados das análises descritivas, 

organizados de acordo com a natureza das variáveis – primeiramente, características da 

criança, em seguida o contexto proximal e por fim, o contexto distal. Os resultados da 

análise de regressão linear são apresentados de acordo com o tipo de análise – 

univariada, multivariada por blocos e multivariada hierarquizada – para cada grupo.  

3.1 Análises descritivas para toda a amostra 

Na Tabela 1, a seguir, apresentam-se as características das crianças estudadas. A 

idade média foi de 31,79 meses (D.P. 5,47) e o escore de desenvolvimento cognitivo 

médio foi de 96,30 pontos (D.P. 11,33). 54,5% das crianças eram do sexo masculino e 

74,5% não freqüentavam escola. O índice de desnutrição leve a moderada, segundo o 

indicador altura/idade, foi de 20,0%; segundo peso/idade, 25,1%.  

Pode-se observar que há um significativo número de crianças desnutridas e em 

risco nutricional na amostra, sendo ainda maior que a prevalência de desnutrição leve a 

moderada em Salvador, encontrada por Assis e Barreto (2000): 22,7% para o indicador 

altura/idade e 22,5% para o indicador peso/idade. Já o desempenho cognitivo (96,30 

pontos) estava próximo à média encontrada em outros estudos que utilizaram a escala 

Bayley, na Costa-Rica (105,08 pontos), Nicarágua (101,84 pontos), Holanda (103,10 

pontos) e Indonésia (112,42 pontos) (Laude, 1999; Pollitt et al., 2000; Van Bakel & 

Riksen-Walraven, 2002). Já no Brasil, os valores são ainda mais próximos, como as 
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médias encontradas por Miranda, Paula, Palma, Silva, Martin & Nóbrega (1999) de 

91,22 pontos, e Eickman et al. (2002), de 98,9 pontos.   

Embora a escala Bayley ainda não tenha sido validada para as crianças 

brasileiras, ela já foi utilizada no Brasil (Eickman et al., 2002; Miranda et al., 1999), 

obtendo escores dentro dos limites considerados normais para o padrão americano. 

Especificamente neste trabalho, os escores da escala mental da Bayley tiveram uma 

distribuição normal, e, uma vez que se dispõe de uma grande amostra de crianças (N = 

365) distribuídas por quase toda a cidade de Salvador, pode-se afirmar o alto grau de 

validade externa do estudo. Estas crianças não foram classificadas de acordo com a 

normalização da escala baseada no estudo de validade conduzido nos Estados Unidos 

por Nancy Bayley (1993). Na verdade, são utilizados os escores indexados para 

verificar sua variação (ganhos e perdas) segundo variáveis do contexto familiar e social 

das crianças baianas.  

Tabela 1. Características das crianças 

VARIÁVEIS DA CRIANÇA N % 

Sexo   
Masculino 193 54,5 
Feminino 161 45,5 

Estado nutricional (altura/idade)   
Eutrófico 284 80,0 
Desnutrido 71 20,0 

Estado nutricional (peso/idade)   
Eutrófico 266 74,9 
Desnutrido 89 25,1 

Freqüenta escola / creche   
Sim 93 25,5 
Não 272 74,5 
   

  N M D.P. MIN. MAX. 

Idade (em meses)  365 31,79 5,47 20,14 42,13 

Escore de desenvolvimento cognitivo  365 96,30 11,33 64 124 

Peso ao nascer (g)  361 3172,54 543,5 1465 4860 
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O contexto familiar foi caracterizado como de alto risco para 57,1% das 

crianças, seguindo os parâmetros definidos por Zamberlan (1997b), sendo a média de 

pontos do Inventário HOME de 26,90 (D.P. 5,58). Esses dados podem ser vistos na 

Tabela 2, abaixo. Vale salientar que quase todos os fatores do HOME (com exceção do 

fator responsividade emocional e verbal da mãe) apresentaram escore zero, o que reflete 

uma precária organização do ambiente familiar, além do pouco envolvimento materno 

com a criança e inadequada estimulação para seu desenvolvimento. A baixa qualidade 

do ambiente doméstico pode ter efeitos deletérios sobre o curso de desenvolvimento da 

criança, podendo acarretar, além de déficits cognitivos (Andraca et al., 1998; Laude, 

1999), problemas de comportamentos posteriores (Bastos & Almeida-Filho, 1990; 

Bradley et al., 2001).  

O impacto dessa informação deve ser relativizado pela consideração de que o 

Inventário HOME, apesar de seu amplo uso nos mais diversos contextos culturais, pode 

não ser perfeitamente adequado à mensuração da qualidade do ambiente de crianças 

brasileiras, especialmente as de mais baixa renda. É possível também que o HOME, 

enquanto um parâmetro externo, não seja sensível às formas particulares de organização 

de contexto de desenvolvimento específicos da população estudada, como por exemplo, 

a não existência de itens que avalie a estimulação com atividades de dança, capoeira e 

aquelas desenvolvidas por pares nas brincadeiras de rua. Mesmo com a diminuição 

deste viés, a partir do adequado treinamento dos entrevistadores e discussões teóricas, é 

possível que alguns aspectos relevantes para a caracterização do ambiente doméstico 

não tenham sido levados em consideração. 

Vale ainda salientar que o escore de corte proposto por Zamberlan (1997b) é 

arbitrário e pouco refinado, não considerando adequadamente, na sua construção, 

diversos aspectos influentes nos escores do Inventário HOME, como condições de 
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pobreza, desnutrição, moradia inadequada, ausência de educação formal e violência. Na 

literatura não foram encontrados estudos que utilizassem pontos de corte equivalentes. 

Mesmo assim, considerou-se interessante apresentá-lo, na medida em que pode ser uma 

estimativa dos riscos inerentes à organização do ambiente doméstico e às características 

da relação mãe-criança.  

Tabela 2. Características do contexto proximal da criança 

VARIÁVEIS DO CONTEXTO PROXIMAL N % 

Níveis de risco segundo HOME   
Alto 208 57,1 
Baixo 156 42,9 
   

 N M D.P. MIN. MAX. 

Responsividade emocional e verbal da mãe 364 7,67 1,97 2,0 11,0 

Ausência de punição e restrição 364 5,46 1,42 0 8,0 

Organização do ambiente físico e temporal 364 3,92 1,30 0 6,0 

Disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos 
apropriados para a criança 

364 4,88 2,00 0 9,0 

Envolvimento materno com a criança 364 2,35 1,39 0 6,0 

Oportunidade de variação na estimulação diária 364 2,68 1,21 0 5,0 

Escore total no HOME 364 26,90 5,58 8,0 41,0 

 

A Tabela 3 contém a descrição da amostra segundo indicadores sócio-

econômicos distais e estrutura familiar. Observou-se que 55,3% das famílias eram 

nucleares (composta por ambos os pais, a criança e irmãos), sendo que 35,1% delas 

possuíam pelo menos duas crianças menores de cinco anos. O desemprego atingia 

63,3% das mães e 33,6% delas eram analfabetas ou possuíam apenas educação 

elementar. Chama a atenção o fato de 12,3% das mães não saberem ler e 11,2% não 

saberem escrever. 59,2% das famílias viviam em bairros com infra-estrutura precária, 

sendo que 67,9% dos domicílios apresentavam problemas de infra-estrutura interna e 

63,6% possuíam mais de uma pessoa/cômodo. Estes resultados refletem a precariedade 
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dos domicílios estudados, tanto no que diz respeito ao ambiente interno, como em 

relação ao bairro onde estas famílias viviam. Vale ressaltar que 6,6% dos domicílios não 

possuíam sanitário e 62% não dispunham de rede de esgoto. 

Tabela 3. Características do contexto distal da criança 

VARIÁVEIS DO CONTEXTO DISTAL N % 

Escolaridade materna (anos de estudo)   
Acima de 9  126 34,5 
Entre 5 e 8 147 40,3 
Até 4 92 25,2 

Mãe sabe ler   
Sim 320 87,7 
Não 45 12,3 

Mãe sabe escrever   
Sim 324 88,8 
Não 41 11,2 
Renda familiar (salários-mínimos)   
Até 1 124 36,0 
Mais de 2 220 64,0 

Situação de trabalho materna   
Trabalhando 134 36,7 
Desempregada 231 63,3 

Qualidade do ambiente interno ao domicílio  
Boa 110 30,1 
Ruim a intermediária  248 67,9 

Qualidade do ambiente externo ao domicílio  
Intermediária a boa 149 40,8 
Péssimo a ruim   216 59,2 

Densidade domiciliar (nº de pessoas/cômodo)  
Até uma  133 36,4 
Mais de uma  232 63,6 

Nº de crianças < 5 anos no domicílio  
 

Até uma 237 64,9 
Entre 2 e 4 128 35,1 

Tipo de família   
Nuclear 202 55,3 
Não-nuclear 163 44,7 

 

 

67 



 

3.2 Análises de regressão linear univariada, multivariada por blocos e 

hierarquizada para toda amostra 

As análises de regressão linear foram conduzidas após exclusão de 16 casos 

outliers, cujos valores estimados eram significativamente diferentes dos observados e 

afetavam a precisão dos parâmetros estimados no modelo.   

Foram conduzidas análises de regressão univariada com significância de 5%, 

para verificar a associação entre desempenho cognitivo das crianças e seus possíveis 

determinantes (Tabela 4). No bloco sócio-econômico, a escolaridade materna explicou 

10,9% da variação do escore de desenvolvimento cognitivo e a renda da família, 10,0% 

da mesma variação. Já no bloco ambiental, as variáveis que permaneceram 

estatisticamente significantes foram qualidade do ambiente interno e externo ao 

domicílio, ambas explicando cerca de 3,0% da variação do escore de desenvolvimento 

cognitivo. Já a densidade familiar foi a única variável com significância estatística no 

que diz respeito ao tamanho e estrutura da família, explicando 5,6% da variação do 

desempenho cognitivo.  

No terceiro bloco de análise, encontrou-se um poder de explicação mais baixo 

para as variáveis organização do ambiente físico e temporal e variação na estimulação 

diária (2,0% da variação do desempenho cognitivo), sendo mais alto para 

disponibilidade de brinquedos apropriados (13,2% da mesma variação). Já o fato de a 

criança freqüentar escola foi responsável pela explicação de 7,9% do escore na Bayley e 

o envolvimento materno, 4,9%. Por fim, no bloco da criança, observou-se associações 

univariadas estatisticamente significantes entre estado nutricional segundo ambos 

indicadores, número de gestações e peso ao nascer com os escores de desenvolvimento 
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cognitivo, sendo o mais baixo poder de explicação de todos os blocos (cerca de 1,0% 

cada variável). As características individuais não exerceram impacto sobre o resultado 

estudado. 

O baixo impacto do estado nutricional sobre o desenvolvimento cognitivo na 

análise univariada pode ser entendido a partir de duas perspectivas. Primeiramente, é 

possível que o efeito da desnutrição sobre o desenvolvimento cognitivo seja mais 

fortemente sentido em idades posteriores, quando se exigem da criança, novas 

habilidades, que envolvem capacidade de raciocínio mais elaborado (Lucas, 1998; 

Lucas et al., 2001; Mendez & Adair, 1999). Esta hipótese foi confirmada no estudo 

desenvolvido por Santos, Bastos, Marcondes, Santos, Santos, Assis, Strina, et al., (no 

prelo), utilizando-se dados longitudinais coletados com as mesmas crianças deste 

trabalho.   

Vale ressaltar, ainda, que este estudo foi realizado com crianças eutróficas e com 

desnutrição leve a moderada ou em risco nutricional. Entretanto, a maioria dos estudos 

que demonstraram relação entre desnutrição e desenvolvimento cognitivo foi realizada 

com crianças severamente desnutridas, sendo os efeitos da desnutrição sobre o 

desenvolvimento cognitivo, ainda mais deletérios (Connolly & Kvalsvig, 1993; 

Grantham-McGregor, 1995; Lucas et al., 2001; Mendez & Adair, 1999). 
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Tabela 4. Resultados da análise de regressão linear univariada usando preditores sócio-

econômicos, ambientais, familiares e individuais do desenvolvimento cognitivo, para 

toda a amostra 

VARIÁVEIS N R2 A 
(%) 

ββββ ββββ 
Padronizado 

ERRO 
PADRÃO 

P. VALOR (IC) 

 BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO 
NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO      
Escolaridade materna 349 10,9 8,07 0,334 1,223 0,000 (5,67 – 10,48) 
Renda familiar 349 10,0 6,97 0,320 1,142 0,000 (4,72 – 9,21) 
Situação de trabalho materna 349 0,40 1,84 0,083 1,177 0,120 (-0,48 – 4,15) 

 
BLOCO AMBIENTAL 

AMBIENTE FÍSICO       
Qualidade do ambiente interno ao 
domicílio 

342 3,8 4,48 0,201 1,184 0,000 (2,15 – 6,81) 

Qualidade do ambiente externo ao 
domicílio 

349 2,7 3,67 0,172 1,131 0,001 (1,44 – 5,89) 

TAMANHO E ESTRUTURA DA FAMÍLIA 
   

Densidade domiciliar 349 5,6 -1,85 -0,242 0,399 0,000 (-2,64 – -1,07)  
Número de crianças < 5 anos 349 -0,2 -0,38 -0,021 0,973 0,698 (-2,29 – 1,54) 
Tipo de família  349 -0,3 0,28 0,013 1,138 0,807 (-1,96 – 2,52) 

 
BLOCO FAMILIAR 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE      
Organização do ambiente físico e 
temporal 

348 2,0 1,22 0,152 0,427 0,005 (0,38 – 2,06) 

Variação na estimulação diária 348 2,7 1,51 0,173 0,462 0,001 (0,59 – 2,42) 
Disponibilidade de brinquedos 
apropriados 

348 13,2 1,92 0,367 0,261 0,000 (1,40 – 2,43) 

ESTILOS E PRÁTICAS PARENTAIS 
    

Responsividade emocional e 
verbal da mãe 

348 0,0 0,29 0,056 0,283 0,296 (-0,26 – 0,85) 

Práticas punitivas ou restritivas 348 0,3 0,56 0,076 0,398 0,159 (-0,22 – 1,35) 
Envolvimento materno com a 
criança 

348 4,9 1,73 0,228 0,396 0,000 (0,95 – 2,51) 

Criança freqüenta a escola 349 7,9 6,89 0,285 1,243 0,000 (4,44 – 9,33) 
 

BLOCO DA CRIANÇA 
ESTADO DE SAÚDE DA CRIANÇA     
Estado nutricional (altura/idade) 339 1,1 1,28 0,117 0,591 0,031 (0,12 – 2,44) 
Estado nutricional (peso/idade) 339 1,8 1,29 0,146 0,478 0,007 (0,36 – 2,24) 
Número de gestações maternas 349 0,9 -0,54 -0,109 0,265 0,042 (-1,06 – -0,02) 
Peso ao nascer 345 1,5 2,57 0,134 0,001 0,013 (0,001 – 0,005) 

Prática de amamentação 345 -0,2 4,26 0,036 0,006 0,500 (-0,01 – 0,02) 

VARIÁVEIS DA CRIANÇA      

Sexo 349 0,4 1,76 0,083 1,131 0,121 (-0,47 – 3,98) 
Idade 349 -0,2 5,03 0,026 0,104 0,629 (-0,15 – 0,25) 
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Na Tabela 5 são apresentados os resultados das análises de regressão linear multivariada por 

blocos. Encontrou-se que o bloco sócio-econômico foi responsável por  16,8% da variação do escore de 

desenvolvimento cognitivo da criança, sendo que a escolaridade materna e a renda familiar estiveram 

fortemente associadas à variável dependente (β = 0,274 e β = 0,249, respectivamente). Já o ambiente 

físico explicou 3,8% da variação no desempenho cognitivo e a densidade domiciliar, 5,6% da mesma 

variação. Com relação à organização do ambiente, a única variável que permaneceu estatisticamente 

significante foi disponibilidade de brinquedos apropriados, que obteve 13,2% de poder de explicação e 

apresentou β = 0,367. Já os estilos e práticas parentais foram responsáveis pela explicação de 10,7% 

deste escore, sendo a freqüência escolar fortemente associada ao desenvolvimento cognitivo (β = 

0,248). Por fim, no bloco de saúde da criança, a única variável que permaneceu estatisticamente 

significante foi o número de gestações materna, responsável pela explicação de apenas 0,9%.  

Tabela 5. Resultados da análise de regressão multivariada por blocos usando preditores sócio-econômicos, 

ambientais, familiares e individuais do desenvolvimento cognitivo, para toda a amostra 

VARIÁVEIS N R2 A 
(%) 

ββββ ββββ 
Padronizado 

ERRO 
PADRÃO 

P. VALOR (IC) 

 
BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO 

NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO      
Escolaridade materna 328 16,8 6,52 0,274 1,241 0,000 (4,07 – 8,95) 
Renda familiar   5,41 0,249 1,137 0,000 (3,17 – 7,65) 

 
BLOCO AMBIENTAL 

AMBIENTE FÍSICO       
Qualidade do ambiente interno ao 
domicílio 

342 3,8 4,48 0,201 1,184 0,000 (2,15 – 6,81) 

TAMANHO E ESTRUTURA DA FAMÍLIA 
   

Densidade domiciliar 349 5,6 -1,85 -0,242 0,399 0,000 (-2,64 – -1,07) 
 

BLOCO FAMILIAR 
ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE      
Disponibilidade de brinquedos 
apropriados 

348 13,2 1,92 0,367 0,261 0,000 (1,40 – 2,43) 

ESTILOS E PRÁTICAS PARENTAIS 
    

Envolvimento materno com a 
criança 

348 10,7 1,45 0,192 0,388 0,000 (0,69 – 2,21) 

Criança freqüenta a escola   5,98 0,248 1,234 0,000 (3,55 – 8,40) 
 

BLOCO DA CRIANÇA 
ESTADO DE SAÚDE        
Número de gestações materna 349 0,9 -0,54 -0,109 0,265 0,042 (-1,06 – -0,02) 
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Na Tabela 6 são apresentados os resultados do modelo de regressão linear 

hierarquizada. Na primeira etapa da análise, as variáveis escolaridade materna e renda 

familiar permaneceram no modelo e foram responsáveis pela explicação de 16,8% da 

variação do escore cognitivo. Quando inseridas as variáveis do segundo bloco, o poder 

de explicação subiu para 21,6%. Já quando inseridas variáveis do bloco familiar, 

obteve-se um poder de explicação de 27,5% da variação do escore cognitivo. A variável 

do bloco de saúde da criança perdeu a significância estatística quando em conjunto com 

as demais variáveis. Uma síntese desses resultados pode ser vista na Figura 2. 

Tabela 6. Resultados da análise de regressão hierarquizada usando preditores sócio-

econômicos, ambientais, familiares e individuais do desenvolvimento cognitivo, para 

toda a amostra (n = 320) 

VARIÁVEIS R2 A 
(%) 

ββββ ββββ 
Padronizado 

ERRO 
PADRÃO 

P. VALOR (IC) 

 BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO 
Escolaridade materna 16,8 6,52 0,274 1,241 0,000 (4,07 – 8,95) 
Renda familiar  5,41 0,249 1,137 0,000 (3,17 – 7,65) 

 BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO + AMBIENTAL 
Escolaridade materna  6,52 0,274 1,241 0,000 (4,07 – 8,95) 
Renda familiar 21,6 5,41 0,249 1,137 0,000 (3,17 – 7,65) 
Qualidade do ambiente interno 
ao domicílio 

 2,78 0,126 1,144 0,016 (0,53 – 5,03) 

Densidade domiciliar  -1,08 0,150 0,374 0,004 (-1,82 – 0,35) 

                                           BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO + AMBIENTAL+FAMILIAR 
Escolaridade materna  6,52 0,274 1,241 0,000 (4,07 – 8,95) 
Renda familiar  5,41 0,249 1,137 0,000 (3,17 – 7,65) 
Qualidade do ambiente interno 
ao domicílio 

 
27,5 

2,78 0,126 1,144 0,016 (0,53 – 5,03) 

Densidade domiciliar  -1,08 0,150 0,374 0,004 (-1,82 – 0,35) 
Disponibilidade de brinquedos 
apropriados 

 1,02 0,200 0,273 0,000 (0,48– 1,56) 

Freqüenta escola / creche  3,89 0,170 1,149 0,001 (1,64 – 6,16) 
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Figura 2. Variação do poder de explicação do modelo segundo bloco de análise de 

regressão múltipla hierarquizada, para toda a amostra 

R2A = 16,8% 
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Na construção deste modelo de regressão hierarquizada, pode-se observar, 

consistentemente, o crescimento do poder de explicação do escore de desenvolvimento 

cognitivo, a partir da inserção dos blocos hierárquicos posteriores (de 16,8% no grupo 

mais distal para 27,5% no modelo hierárquico final, ajustado para todas as variáveis 

preditoras).  Entretanto, o poder de explicação de 27,5% demonstra que existem outras 

variáveis que influenciam o desempenho cognitivo e não foram especificadas no 

modelo, ou seja, o desenvolvimento cognitivo é realmente um fenômeno 

multideterminado e há necessidade de se estudar aspectos de diversos níveis (distal e 

proximal) para se obter um maior poder de predição.  

Na análise longitudinal conduzida por Santos et al. (no prelo) com as mesmas 

crianças do presente trabalho, utilizando-se um maior número de variáveis preditoras, 

foi encontrado um poder de explicação de 46,5% do Q.I. de pré-escolares, medido pela 

Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence, versão revisada por David 

Wechsler em 1989. Nesta análise, foram considerados diversos blocos hierárquicos, 

como status sócio-econômico, características familiares, ambientais, da criança ao 

nascer, sua saúde, estimulação doméstica, freqüência escolar e os escores cognitivos na 

primeira infância.  

Argawal et al. (1992), estudando uma coorte de crianças desnutridas na zona 

rural da Índia, através da técnica da regressão linear múltipla, encontrou um poder de 

explicação de até 40,59% da variação do Q.I. da criança. Estes autores usaram como 

variáveis independentes, o status sócio-econômico, as características da família, o 

Inventário HOME para medidas de estimulação psicossocial e o grau de desnutrição da 

criança. Somente o ambiente doméstico foi responsável pela explicação de 21,33% da 

variação do Q.I. das crianças.  
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Um outro estudo realizado com crianças pré-escolares da área rural na Filipinas, 

desenvolvido por Church e Katigbak (1991), encontrou um poder de explicação de até 

34,6% da variação do escore de inteligência da criança. Novamente, as variáveis 

relativas ao Inventário HOME obtiveram uma maior contribuição na predição do 

desempenho intelectual da criança.  

Entretanto, diferenças encontradas entre este estudo e os mencionados 

anteriormente podem se relacionar com o fato de que os estudos indiano e filipino 

utilizaram uma amostra com desenho longitudinal muito diferente da utilizada no 

presente trabalho. Além disso, utilizaram uma amostra de crianças desnutridas, e foram 

realizados em áreas rurais de países com culturas muito diferentes da realidade urbana 

brasileira. No estudo filipino, os autores desenvolveram uma escala específica para 

medir o desenvolvimento cognitivo, o que impede uma melhor comparação com os 

achados brasileiros.   

Na análise hierarquizada, o aspecto mais fortemente associado ao 

desenvolvimento cognitivo foi escolaridade materna (β=0,274), seguido de renda 

familiar (β=0,249) e disponibilidade de brinquedos apropriados para a criança 

(β=0,200). Pode-se afirmar que escolaridade materna é a variável-chave na explicação 

do desenvolvimento cognitivo, pois todas as demais variáveis – renda da família, 

disponibilidade de brinquedos apropriados e freqüência escolar – foram influenciadas 

por esta. Assim, entende-se que as variáveis proximais são mediadoras da relação entre 

escolaridade materna e desenvolvimento cognitivo, ou seja, o ambiente doméstico de 

estimulação da criança é influenciado pelo nível de educação materna. Esta hipótese 

pode ser comprovada quando se observa que tanto o poder de explicação da 

disponibilidade de brinquedos apropriados como seu coeficiente de regressão 
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diminuem quando da inserção no modelo, sendo possível pensar na influência das 

demais variáveis sobre esta.  

Vários autores já vieram afirmar que a escolaridade materna tem impacto sobre 

o desenvolvimento cognitivo de crianças via outros fatores, como a organização do 

ambiente, expectativas e práticas parentais, experiências com materiais para estimulação 

cognitiva da criança e variação da estimulação diária (Bradley e Corwyn, 2002; Hutz et 

al., 1996; Matos, 1983; Reed, Habicht & Niameogo, 1996; Zamberlan, 1997b; 

Zamberlan & Biasoli-Alves, 1997a). Bradley et al. (2001) constataram que famílias que 

vivem em dificuldades sócio-econômicas tendem a disponibilizar um ambiente de 

desenvolvimento mais pobre, sendo os efeitos da pobreza sentidos em todos os fatores 

analisados pelo Inventário HOME. Já Bronfenbrenner e Ceci (1994) defendem que, nas 

famílias que vivem em desvantagem social, os processos proximais não têm os mesmos 

resultados e nem a mesma riqueza, quando comparados com famílias de maior status 

sócio-econômico, pois aqueles pais não dispõem de conhecimento e recursos para 

proporcionar um ambiente rico e estimulante quanto os que dispõem de maiores 

recursos financeiros. Isto é especialmente importante, na medida em que se entende que 

os pais são os maiores responsáveis pelo ambiente imediato da criança, pois eles não 

apenas podem responder às dicas e iniciativas dela, como também engajá-las em novas 

atividades envolvendo interação com pessoas, objetos, símbolos ou outros estímulos 

que podem vir a se tornar foco dos processos proximais, determinando, assim, os tipos 

de processos proximais no qual a criança se engaja.  

É importante ressaltar que, apesar das evidências da literatura apontar o status 

sócio-econômico com um fator importante para o desenvolvimento infantil, é necessário 

levar em consideração que existe uma enorme variabilidade nas experiências das 
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crianças em cada nível social. Cada família experiencia a privação de recursos de 

maneira diferente, devendo ser considerada a questão de conflitos familiares, perdas 

abruptas (morte ou divórcio), estilo de vida e a existência de redes sociais de apoio. 

Além disso, o impacto do status sócio-econômico sobre o desenvolvimento infantil 

varia em função da cultura, do país e do bairro onde a criança reside e também em 

relação à sua condição de imigrante (Bradley & Corwyn, 2002).  

Embora haja diferenças estatisticamente significantes entre os grupos de 

crianças eutróficas e desnutridas em relação ao desempenho cognitivo, à qualidade do 

ambiente doméstico, à escolaridade materna e à renda da família, no modelo de 

regressão hierarquizada, o estado nutricional infantil não exerceu influência sobre a 

variação do escore de desenvolvimento cognitivo em conjunto com outras variáveis. 

Buscando entender melhor o impacto do estado nutricional sobre o desenvolvimento 

cognitivo, construiu-se um modelo de regressão linear hierarquizado somente para o 

grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional, que será apresentado na próxima 

sub-seção. 

3.3 Análises descritivas para o grupo de crianças desnutridas e em risco 

nutricional 

A Tabela 7 apresenta o perfil das crianças desnutridas e em risco nutricional. 

Encontrou-se que a maioria (60,7%) era do sexo masculino e não freqüentava escola 

(80,9%). A idade média das crianças desnutridas foi de 32,28 meses (D.P. 5,38) e seu 

escore cognitivo médio de 93,99 pontos (D.P. 11,95). Pode-se observar que, em 

comparação com toda a amostra, este grupo apresentou escores cognitivos médios 

menores (t = -2,08; p<0,05) e peso ao nascer mais baixo (t = -7,08; p<0,000).  

77 



 

 

Tabela 7. Características das crianças desnutridas e em risco nutricional 

VARIÁVEIS DA CRIANÇA N % 

Sexo   
Masculino 54 60,7 
Feminino  35 39,3 

Freqüenta escola / creche   
Sim 17 19,1 
Não 72 80,9 
   

  N M D.P. MIN. MAX. 

Idade (em meses)  89 32,28 5,38 20,14 41,26 

Escore de desenvolvimento cognitivo  89 93,99 11,95 64 124 

Peso ao nascer  89 2837,19 584,6 1465 4270 

 

Na Tabela 8 encontram-se as características do contexto proximal das crianças 

desnutridas. Pode-se observar que a maioria das crianças (61,8%) estava inserida em 

ambiente de alto risco para o desenvolvimento. Novamente, encontrou-se escore zero 

para alguns fatores do Inventário HOME, sendo que seu escore médio total é mais baixo 

que o escore médio de toda a amostra (t = -2,05; p<0,05), o que evidencia que o 

ambiente doméstico é ainda mais pobre para crianças desnutridas, como afirmam 

Bradley e Corwyn (2002), Carvalhares e Benício (2002), Connoly e Kvalsvig (1993), 

Costa-Junior e Zanonn (1997) e Tizard (1974).   
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Tabela 8. Características do contexto familiar da criança desnutrida e em risco 

nutricional 

VARIÁVEIS DO CONTEXTO PROXIMAL N % 

Níveis de risco segundo HOME   
Alto 55 61,8 
Baixo  34 38,2 
   

 N M D.P. MIN. MAX. 

Responsividade emocional e verbal da mãe  89 7,38 2,03 2,0 11,0 

Ausência de punição e restrição 89 5,40 1,53 1,0 8,0 

Organização do ambiente físico e temporal 89 3,78 1,26 1,0 6,0 

Disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos 
apropriados para a criança 

89 4,51 1,89 0 9,0 

Envolvimento materno com a criança 89 2,25 1,33 0 6,0 

Oportunidade de variação na estimulação diária 89 2,53 1,27 0 5,0 

Escore total no HOME 89 25,78 5,44 14,0 40,0 

 

As características do contexto distal para o grupo de crianças desnutridas e em 

risco nutricional são apresentadas na Tabela 9. Encontrou-se que 67,4% das mães 

estavam desempregadas e 37% tinham educação elementar, sendo que no restante da 

amostra este índice é de 21,4% (p=0,003). Em relação à renda familiar, observou-se que 

47,6% das famílias viviam com apenas um salário-mínimo por mês, sendo este 

indicador de 32,9% para as famílias de crianças eutróficas (p=0,017). Grande parte das 

famílias (74,7%) vivia em condições ambientais interna ao domicílio consideradas 

ruim/intermediária, e 65,2% viviam em bairros sem infraestrutura, 66,3% com mais de 

uma pessoa/cômodo. Vários estudos conduzidos nos países em desenvolvimento, entre 

eles o Brasil, demonstram que as crianças desnutridas sofrem privações sócio-

econômicas e ambientais (Bradley & Corwyn, 2002; Campino, 1986; Costa-Junior & 

Zannon, 1997; Olinto et al., 1993). Segundo Monteiro et al. (1997), desvantagens sócio-

econômicas, falta de abastecimento de água e ausência de rede de esgoto, quando 
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associados, aumentam o risco de retardo no crescimento em 2,5 vezes, principalmente 

devido à forte associação entre desnutrição e enfermidades relacionadas ao saneamento 

do meio, como gastroenterites e enteroparasitoses.   

Tabela 9. Características do contexto distal da criança desnutrida e em risco nutricional 

VARIÁVEIS DO CONTEXTO DISTAL N % 

Escolaridade materna (anos de estudo)   
Acima de 9  24 27,0 
Entre 5 e 8 32 36,0 
Até 4 33 37,0 

Mãe sabe ler   
Sim 74 83,1 
Não 15 16,9 

Mãe sabe escrever   
Sim 77 86,5 
Não 12 13,5 
Renda familiar (salários-mínimos)   
Até 1 39 47,6 
Mais de 2 43 52,4 

Situação de trabalho materna   
Trabalhando 29 32,6 
Desempregada 60 67,4 

Qualidade do ambiente interno ao domicílio  
Boa 22 25,3 
Ruim a intermediária  65 74,7 

Qualidade do ambiente externo ao domicílio  
Intermediária a boa 31 34,8 
Péssimo a ruim   58 65,2 

Densidade domiciliar (nº de pessoas/cômodo)  
Até uma  30 33,7 
Mais de uma  59 66,3 

Nº de crianças < 5 anos no domicílio  
 

Até uma 53 59,6 
Entre 2 e 4 36 40,4 

Tipo de família   
Nuclear 51 57,3 
Não-nuclear 38 42,7 
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3.4 Análises de regressão linear univariada, multivariada por blocos e 

hierarquizada para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 

Realizou-se análise de regressão linear univariada somente para o grupo de 

crianças desnutridas (n = 89). Os resultados desta análise encontram-se na Tabela 10. 

Verificou-se que, ao contrário de quando se analisa toda a amostra, somente a renda 

familiar foi responsável pela explicação de 12,4% da variação do escore cognitivo, 

sendo o seu coeficiente de regressão de 0,368. Já no bloco ambiental, a única variável 

associada ao desempenho cognitivo foi qualidade do ambiente externo ao domicilio (β 

= 0,187).  

Em relação à organização do ambiente familiar, a disponibilidade de materiais e 

jogos apropriados para a criança correspondeu a uma variação de 12,7% no escore 

cognitivo, com um coeficiente de regressão de 0,370. Quando se analisaram os estilos e 

práticas parentais, o fato de a criança freqüentar escola explicou 8,5% da variação do 

escore cognitivo e esteve fortemente associado a este (β = 0,308). As variáveis da 

criança não obtiveram significância estatística neste grupo e não foram inseridas no 

modelo de regressão hierarquizada. 
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Tabela 10. Resultados da análise de regressão linear univariada usando preditores 

sócio-econômicos, ambientais, familiares e individuais do desenvolvimento cognitivo, 

para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 

VARIÁVEIS N R2 A 
(%) 

ββββ ββββ 
Padronizado 

ERRO 
PADRÃO 

P. VALOR (IC) 

 BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO 
NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO      
Escolaridade materna 89 7,3 1,84 0,289 0,652 0,006 (0,54 – 3,13) 
Renda familiar 82 12,4 8,51 0,368 2,406 0,001 (3,73 – 13,30) 
Situação de trabalho materna 89 3,5 -5,46 -0,215 2,654 0,043 (-10,73 – -0,18) 

 BLOCO AMBIENTAL 
AMBIENTE FÍSICO       
Qualidade do ambiente interno 
ao domicílio 

89 3,6 4,82 0,216 2,337 0,042 (0,17 – 9,46) 

Qualidade do ambiente externo 
ao domicílio 

89 1,1 2,13 0,149 1,515 0,163 (-0,88 – 5,14) 

TAMANHO E ESTRUTURA DA FAMÍLIA 
   

Densidade domiciliar 89 3,1 -1,27 -0,206 0,648 0,053 (-2,56 – 0,02) 
Número de crianças < 5 anos 89 -1,0 0,70 0,035 2,122 0,742 (-3,52 – 4,92) 
Tipo de família  89 -0,3 2,19 0,091 2,564 0,397 (-2,91 – 7,28) 

 BLOCO FAMILIAR 
ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE      
Organização do ambiente físico e 
temporal 

89 7,5 2,78 0,293 0,975 0,005 (0,85 – 4,72) 

Variação na estimulação diária 89 7,0 2,67 0,285 0,964 0,007 (0,75 – 4,59) 
Disponibilidade de brinquedos 
apropriados 

89 12,7 2,33 0,370 0,627 0,000 (1,08 – 3,57) 

ESTILOS E PRÁTICAS PARENTAIS 
    

Responsividade emocional e 
verbal da mãe 

89 0,4 0,74 0,126 0,627 0,240 (-0,51 – 1,99) 

Práticas punitivas ou restritivas 89 -0,2 0,77 0,099 0,833 0,356 (-0,88 – 2,43) 
Envolvimento materno com a 
criança 

89 4,9 2,20 0,245 0,934 0,021 (0,35 – 4,06) 

Criança freqüenta a escola 89 8,5 9,32 0,308 3,082 0,003 (3,19 – 15,45) 
 BLOCO DA CRIANÇA 

ESTADO DE SAÚDE DA CRIANÇA     
Número de gestações maternas 89 1,2 -0,99 -0,152 0,697 0,156 (-2,38 – 0,39) 
Peso ao nascer 89 1,4 3,26 0,159 0,002 0,136 (-0,001 – 0,008) 
Prática de amamentação 87 0,6 -1,79 -0,132 0,015 0,224 (-0,05 – 0,01) 

VARIÁVEIS DA CRIANÇA      

Sexo 89 -1,1 0,16 0,007 2,607 0,951 (-5,02 – 5,34) 
Idade 89 -1,1 8,69 0,004 0,238 0,971 (-0,47 – 0,48) 
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Quando se realizou análise de regressão linear por blocos, observou-se que o bloco 

sócio-econômico foi responsável pela explicação de 19,2% da variação do escore cognitivo, sendo 

que as variáveis preditoras mais fortemente associadas ao desenvolvimento cognitivo foram 

escolaridade materna (β= 0,296) e renda familiar (β= 0,283). A situação de trabalho materna 

permaneceu no modelo, apesar de sua significância ser limítrofe, pois se considerou um nível de 

significância de 10% para prevenir a exclusão de uma possível variável confundidora.  

Já o bloco ambiental explicou cerca de 3,0% do desempenho cognitivo, com a 

qualidade do ambiente interno ao domicílio associada ao resultado estudado (β= 0,216). Em 

relação ao bloco familiar, encontrou-se que a organização do ambiente correspondia a 15,8% da 

variação do escore cognitivo e os estilos e práticas parentais, a 10,7% da mesma variação, sendo 

que as variáveis mais fortemente associadas ao desempenho cognitivo foram disponibilidade de 

brinquedos apropriados (β=  0,273) e freqüência escolar (β=  0,266). Estes resultados encontram-

se na Tabela 11, abaixo.   

Tabela 11. Resultados da análise de regressão multivariada por blocos usando preditores sócio-

econômicos, ambientais, familiares e individuais do desenvolvimento cognitivo, para o grupo de 

crianças desnutridas e em risco nutricional 

VARIÁVEIS N R2 A 
(%) 

ββββ ββββ 
Padronizado 

ERRO 
PADRÃO 

P. VALOR (IC) 

 BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO 
NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO      
Escolaridade materna 82 19,2 5,48 0,230 2,438 0,027 (0,62 – 10,33) 
Renda familiar   7,12 0,307 2,370 0,004 (2,40 – 11,83) 
Situação de trabalho materna   -4,53 -0,184 2,462 0,069 (-9,43 – 0,37) 

 
BLOCO AMBIENTAL 

AMBIENTE FÍSICO       
Qualidade do ambiente externo ao domicílio 89 2,4 4,67 0,187 2,626 0,079 (-0,55 – 9,89) 

TAMANHO E ESTRUTURA DA FAMÍLIA 
   

Densidade domiciliar 89 3,1 -1,27 -0,206 0,648 0,053 (-2,56 – 0,02) 
 

BLOCO FAMILIAR 
ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE      
Disponibilidade de brinquedos apropriados 89 15,8 1,72 0,273 0,676 0,013 (0,37 – 3,06) 

ESTILOS E PRÁTICAS PARENTAIS 
    

Envolvimento materno com a criança 89 10,7 1,65 0,183 0,931 0,081 (-0,21 – 3,49) 
Freqüenta escola / creche   8,03 0,266 3,131 0,012 (1,80 – 14,25) 
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Ao se construir um modelo de regressão linear hierarquizada, verificou-se que, na 

primeira etapa da análise, o bloco sócio-econômico explicou 19,2% da variação do 

desempenho cognitivo. Ao se inserir variáveis do bloco ambiental, não houve modificação 

do poder de explicação do desempenho cognitivo, uma vez que as variáveis deste bloco não 

obtiveram significância estatística em conjunto com as demais variáveis. Entretanto, 

observou-se um significativo aumento no poder de explicação quando se inseriram 

variáveis da família da criança (33,1%). Das variáveis do modelo final, a mais fortemente 

associada ao desempenho cognitivo foi renda familiar (β= 0,307) seguida de 

disponibilidade de brinquedos e jogos apropriados para a criança (β = 0,294). Estes 

resultados encontram-se detalhados na Tabela 12. A Figura 3 permite uma visão global do 

progressivo aumento do poder de explicação do modelo proposto. 

Tabela 12. Resultados da análise de regressão hierarquizada usando preditores 

sócio-econômicos, ambientais, familiares e individuais do desenvolvimento cognitivo, 

para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional (n = 82) 

VARIÁVEIS R2 A 
(%) 

ββββ ββββ 
Padronizado 

ERRO 
PADRÃO 

P. VALOR 

 BLOCO SÓCIO-ECONÔMICO 

Escolaridade materna  5,48 0,230 2,438 0,027 (0,62 – 10,33) 
Renda familiar 19,2 7,12 0,307 2,370 0,004 (2,40 – 11,83) 
Situação de trabalho materna  -4,53 -0,184 2,462 0,069 (-9,43 – 0,37) 

 SÓCIO-ECONÔMICO + FAMILIAR 

Escolaridade materna  5,48 0,230 2,438 0,027 (0,62 – 10,33) 
Renda familiar  7,12 0,307 2,370 0,004 (2,40 – 11,83) 
Situação de trabalho materna 33,1 -4,53 -0,184 2,462 0,069 (-9,43 – 0,37) 
Disponibilidade de brinquedos 
apropriados 

 1,78 0,294 0,585 0,003 (0,62 – 2,94) 

Freqüenta escola / creche  5,87 0,201 2,014 0,048 (0,07 – 11,68) 
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Figura 3. Variação do poder de explicação do modelo segundo bloco de análise de 

regressão múltipla hierarquizada, para o grupo de crianças desnutridas e em risco 

nutricional  
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Antes de se interpretar os resultados da análise hierarquizada para as crianças 

desnutridas, deve-se considerar a característica da medida antropométrica deste estudo. 

As medidas de peso/altura e altura/idade refletem apenas indicadores indiretos do estado 

nutricional infantil, não levando em consideração o grau de anemia e de déficits de 

micronutrientes no organismo. A presença de ferro e fósforo no organismo de crianças 

menores de dois anos é de fundamental importância para o seu futuro desenvolvimento 

cognitivo, já que nesta fase, o cérebro encontra-se em crescimento, necessitando destes 

minerais para seu adequado funcionamento (Grantham-McGregor, 1995; Kretchmer et 

al., 1996; Lucas et al., 2001; Pollitt, 2001; Pollitt et al., 2001; Wachs, 1995).  

Da mesma forma que na construção do modelo anterior, observou-se o 

crescimento do poder de explicação do desempenho cognitivo, a partir da inserção de 

cada bloco hierárquico. Apesar de o poder de explicação ter aumentado para 33,1%, 

ainda há necessidade de se estudar outras variáveis que possam influenciar o 

desempenho cognitivo e que não foram especificadas no modelo.  

Um achado importante é o fato de que o bloco ambiental não teve impacto 

algum neste grupo. As variáveis perderam sua significância quando colocadas no 

modelo. Pode-se pensar numa homogeneidade desta amostra, já que 74,7% das crianças 

viviam em ambientes domiciliares considerados inadequados e 66,3% delas viviam com 

mais de uma pessoa/cômodo.  

Pode-se observar que os fatores determinantes do desenvolvimento cognitivo se 

associam e têm diferentes impactos quando se consideram crianças normais ou 

desnutridas. Encontrou-se que, diferentemente da análise com toda amostra, a renda 

familiar foi a variável preditora mais importante (β = 0,307), seguida por 
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disponibilidade de brinquedos adequados (β =0,294) e escolaridade materna (β=0,230). 

Pode-se entender que, para as crianças desnutridas, renda familiar é a variável-chave na 

determinação do desenvolvimento cognitivo. Em outras palavras, a renda da família 

influencia, entre outros aspectos, a disponibilidade de materiais de estimulação para a 

criança, a escolaridade materna e a freqüência escolar. Pode-se observar que na análise 

univariada, a disponibilidade de brinquedos adequados obteve  um poder preditivo 

maior que a renda da família, sendo seu coeficiente de regressão maior que quando da 

inserção no modelo hierárquico, confirmando a hipótese de que esta variável tem um 

imapcto importante sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças desnutridas; no 

entanto a renda da família teve um impacto ainda maior na variação deste escore, 

estando de acordo com os achados de Andersson et al. (1998), Bradley e Corwyn 

(2002), Bradley et al. (2001). No entanto, segundo Gorman (1995), é provável que tanto 

o baixo status sócio-econômico familiar como os recursos de estimulação ambiental 

interajam para influenciar o desenvolvimento cognitivo.   

Um outro aspecto que chama atenção no modelo é que, quando se inseriu a 

variável disponibilidade de brinquedos apropriados separadamente da variável 

frequenta escola/creche, o poder de explicação do modelo aumentou de 19,2% para 

30,5% e o seu coeficiente de regressão foi igual a 0,349, tornando-se a variável 

preditora mais fortemente associada ao desenvolvimento cognitivo. Entretanto, quando 

se inseriu esta variável em conjunto com a freqüência escolar, esta última obscureceu a 

importância da disponibilidade de brinquedos apropriados, pois seu coeficiente de 

regressão caiu para 0,294. É provavel que estas famílias vivam em condições tão 

precárias que é impossível prover uma estimulação adequada no ambiente doméstico, 

embora se tivesse levado em consideração a existência de brinquedos de sucata ou jogos 
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de adultos que fossem usados na estimulação da criança, como por exemplo dominó 

sendo usado como um jogo de montar. De acordo com Reed et al. (1996), quando os 

recursos físicos são insuficientes, é improvável que as mães sejam capazes de tomar as 

melhores decisões sobre a alocação dos recursos limitados para beneficiar seu filho. 

É possível que a freqüência escolar seja um diferencial para o desenvolvimento 

cognitivo de crianças desnutridas, já que estas crianças encontram na escola uma 

estimulação que não é encontrada em casa, mesmo que haja brinquedos adequados para 

seu desenvolvimento. Se ela frequenta escola, pode conseguir superar as dificuldades 

impostas pela falta de estimulação doméstica, que é agravada quando a mãe trabalha 

fora, pois não dispõe de uma rede de substitutos para cuidar da criança. Segundo 

Mendez e Adair (1999), parte do efeito aparente da desnutrição sobre o desempenho 

cognitivo pode ser atribuído ao baixo nível de escolaridade recebido pela criança 

desnutrida, embora a escolarização seja um fator atenuador dos efeitos da pobreza e 

desnutrição sobre o desenvolvimento intelectual.  

Entretanto, deve-se considerar que o fator do Inventário HOME “disponibilidade 

de brinquedos adequados” é particularmente sensível, devido à sua especificidade e 

uniformidade. Este é o único fator do HOME que envolve questões muito específicas 

sobre o mesmo tema, enquanto outros fatores abarcam questões mais abrangentes.  

Assim, faz-se necessário estudar aspectos mais específicos que são medidos no 

Inventário HOME e que são mais refinados que os apresentados em suas sub-escalas. 

Alguns itens podem estar mais fortemente associados ao desenvolvimento cognitivo, 

como por exemplo, o item 37 – “A mãe conscientemente encoraja o desenvolvimento da 

criança” ou o item 40 – “A mãe fornece brinquedos que desafiam a criança a 

desenvolver novas habilidades”, sendo necessário se realizar análises mais específicas 
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com este Inventário, buscando-se os melhores preditores para o desenvolvimento 

cognitivo.  

No que diz respeito à variável preditora situação de trabalho materna, apesar de 

não ser estatisticamente significante, se encontrou a tendência de que filhos de mães que 

trabalham fora apresentem escores menores que aqueles cujas mães não trabalham. Uma 

possível explicação para este resultado é o fato de que estas mães não poderem contar 

com uma rede de cuidadores substitutos para seus filhos enquanto trabalham fora, sendo 

estas crianças, provavelmente, cuidadas por outras crianças ou deixadas sozinhas. A 

falta de cuidado adequado, além de ser um fator de risco para o desenvolvimento 

cognitivo, é também um dos fatores que levam as crianças a apresentarem desnutrição, 

como afirmam Carvalhares e Benício (2002) e Wachs (1995).  

Por fim, deve ser levado em consideração o tipo de medida de desenvolvimento 

cognitivo, que é geral e não aponta déficits em áreas específicas do desenvolvimento. É 

possível que a desnutrição tenha diferentes impactos sobre o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas em domínios distintos. Embora as escalas de desenvolvimento 

sejam indicadores úteis, seus escores devem ser entendidos enquanto resultado de vários 

subtestes, onde o desempenho da criança pode representar diferentes padrões de 

respostas, além de envolver uma variedade de habilidades que não representam 

puramente uma medida da habilidade cognitiva (Lucas et al., 2001). Existem evidências 

de que o impacto da desnutrição na primeira infância seja mais sentido sobre o 

desenvolvimento motor até os 12 meses de idade (Agarwal et al., 1992; Gorman, 1995) 

e, a partir dos dois anos, sobre o desenvolvimento da linguagem e de funções percepto-

espaciais (Agarwal et al., 1992; Grantham-McGregor, 1995). 
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CAPÍTULO 4  

 

CONCLUSÕES  



 

Apesar dos esforços dos organismos internacionais como a World Health 

Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) e Pan-American 

Health Organization (PAHO), a desnutrição energético-protéica ainda é um problema de 

saúde mundial, especialmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A 

desnutrição tem sido reportada como um importante fator de risco para o adequado 

desenvolvimento infantil e, quando associada a outros fatores como pobreza e baixa 

estimulação doméstica, tende a ter efeitos ainda mais deletérios.  

Partindo do pressuposto de que a associação de fatores de ordem distal (como 

status sócio-econômico da família) e proximal (como a qualidade do ambiente 

doméstico) tem repercussões sobre o curso de desenvolvimento da criança, buscou-se 

neste trabalho, entender a intrincada relação entre fatores de diferentes níveis e seu 

impacto sobre o desenvolvimento de habilidades cognitivas na primeira infância. 

Os resultados demonstraram uma baixa qualidade de estimulação cognitiva e 

social no ambiente doméstico (escore médio 26,90 ± 5,58 pontos), sendo este ambiente, 

assim como o externo ao domicílio, caracteristicamente insalubre (67,9% apresentavam 

problemas de infraestrutura interna e 59,2%, externa). Além disso, e apesar de um 

grande percentual de crianças com desnutrição energético-protéica (20% para 

altura/idade e 25,1% para peso/idade), encontrou-se que o índice de desenvolvimento 

cognitivo destas crianças (96,30 ± 11,33) estava próximo aos valores obtidos em outros 

estudos desenvolvidos em diversas partes do mundo. 

No entanto, isto não se aplicou à condição das crianças desnutridas e em risco 

nutricional, que além de viverem em ambientes domésticos com estimulação cognitiva e 

social ainda mais precárias que as crianças eutróficas (média de 25,78 ± 5,44 pontos), 
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apresentaram escores cognitivos menores (93,99 ± 11,95 pontos). As condições de 

educação materna e renda familiar também foram significativamente mais baixas para o 

grupo de crianças com desnutrição.  

É possível que, apesar da criteriosa seleção dos instrumentos, estes não tenham 

sido capazes de detectar toda a riqueza e complexidade dos contextos de vida e do 

comportamento humano. A escala Bayley, embora seja amplamente utilizada em 

diversos países, é uma medida geral de comportamentos que se aproximam do construto 

inteligência. Além disso, não foi validada no Brasil e pode apresentar diferenças inter-

culturais ainda não estudadas. Por outro lado, os escores encontrados no presente 

trabalho têm uma distribuição normal e uma média dentro dos limites considerados 

normais por Bayley (1993). 

Embora seja um estudo de corte transversal, desenhou-se uma estratégia de 

análise significativa do ponto de vista teórico e inovadora do ponto de vista 

metodológico. Foi possível estudar um grande número de varáveis de múltiplos 

domínios, avaliando o impacto simultâneo de aspectos sócio-econômicos, características 

ambientais, familiares, estilos e práticas parentais e saúde infantil sobre o 

desenvolvimento cognitivo. A técnica de análise usada permitiu que as variáveis 

explicativas fossem organizadas hierarquicamente, sendo a inclusão no modelo definida 

teoricamente. Dessa forma, a análise de regressão hierarquizada possibilitou que 

variáveis teoricamente relevantes não fossem excluídas do modelo a partir de critérios 

estatísticos, que podem ser, eventualmente, arbitrários.  

Estudos nacionais sobre desenvolvimento cognitivo estão voltados, 

especificamente, para a detecção de fatores de risco e prognóstico de bebês com baixo 
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peso ao nascer e prematuros (Bordin et al., 2001; Eickmann et al., 2002; Meio et al., 

2003). Apesar de buscarem integração de informações em diversos níveis, estes estudos 

contavam com uma amostra reduzida de crianças que apresentavam problemas de 

desenvolvimento específicos. O presente estudo foi conduzido com uma amostra 

aleatória de crianças residentes em toda a cidade de Salvador, levando em consideração 

as questões metodológicas inerentes ao tema estudado. Já sobre nutrição no Brasil, os 

estudos vêem buscando os determinantes biológicos e sociais, tanto proximais como 

distais, do estado nutricional de crianças (Olinto et al., 1993; Ferrari et al., 1998; Rissin, 

Costa & Batista-Filho, 1998; Carvalhares & Benício, 2002); no entanto, não estão 

disponíveis estudos associando estas variáveis a aspectos do desenvolvimento cognitivo.  

Análises de diferentes níveis de contextos importantes para o desenvolvimento 

humano têm sido enfatizadas por Bronfenbrenner (1979/1996, 1999). Já Oliveira (1998) 

e Zamberlan (1997b) entendem o risco como decorrente de fatores distais, que não 

afetam diretamente o sujeito, mas que, por sua vez, atuam através de mediadores 

denominados mecanismos de risco familiares. Por outro lado, as variáveis de risco 

proximais atuam diretamente no sujeito através de mecanismos de risco 

individualizados ou do microssistema. 

Dessa forma, buscou-se entender a relação entre fatores distais e proximais e 

desenvolvimento cognitivo. As crianças deste estudo foram avaliadas em diversos 

níveis, possibilitando a criação de um modelo de análise de regressão linear múltipla 

hierarquizada. A partir desta análise, pode-se concluir que o contexto proximal é um 

mediador da relação entre desenvolvimento cognitivo na primeira infância e status 

sócio-econômico da família. Como foi apresentado nas Tabelas 6 e 12, tanto analisando 

toda a amostra, como no grupo de crianças desnutridas, observou-se o impacto da 

93 



 

estimulação com brinquedos adequados para a criança sobre o desenvolvimento 

cognitivo. Entretanto, em ambos os grupos, as características distais exerceram uma 

influência maior sobre o resultado estudado.  

No entanto, deve-se salientar que a desvantagem socioeconômica apenas indica 

a provável presença de fatores de risco específicos, mais diretamente relacionados ao 

atraso no desenvolvimento da criança. Apesar de o status sócio-econômico ser 

considerado um fator importante para o desenvolvimento infantil, é necessário levar em 

consideração as experiências das crianças em seu contexto proximal, principalmente 

aquelas relacionadas com perdas abruptas (morte ou divórcio), com a existência de 

conflitos familiares de redes sociais de apoio, e com o estilo de vida da família (Bradley 

& Corwyn, 2002).  

Não foram encontrados impactos do comportamento responsivo materno sobre o 

desenvolvimento cognitivo. O único aspecto ligado ao comportamento materno que 

obteve significância estatística nas análises foi envolvimento materno com a criança; 

mesmo assim, perdeu seu efeito sobre o desenvolvimento cognitivo quando em conjunto 

com outras variáveis. Argawal et al. (1992), Andraca et al. (1998) e Laude (1999) 

reportaram que os itens do HOME relacionados com envolvimento materno e 

estimulação verbal e emocional da mãe estiveram fortemente associados ao 

desenvolvimento cognitivo na primeira infância. É possível que os itens do HOME 

relacionados com responsividade materna não sejam perfeitamente adequados à 

mensuração no contexto de vida de crianças brasileiras, especialmente as de mais baixa 

renda, mesmo considerando o adequado treinamento dos entrevistadores.  
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Com a análise de regressão hierarquizada específica para o grupo de crianças 

desnutridas, buscou-se separar os efeitos da desnutrição daqueles do ambiente pobre no 

qual a criança desnutrida está inserida. Encontrou-se que a renda da família é o aspecto 

mais importante para a determinação do desenvolvimento cognitivo de crianças 

desnutridas e em risco nutricional na primeira infância, como apresentado na Tabela 12. 

Entretanto, o impacto do ambiente proximal e da freqüência escolar é igualmente 

significante neste grupo, o que vem a corroborar a hipótese de que os efeitos do 

contexto distal sobre o desenvolvimento cognitivo são amenizados com o adequado 

funcionamento e organização do contexto proximal da criança, mesmo que esteja 

desnutrida.  

Constatou-se que a disponibilidade de materiais e jogos adequados permite uma 

melhor estimulação da criança e conseqüente melhor desenvolvimento cognitivo. 

Especialmente para as crianças desnutridas, o contexto proximal foi ainda mais 

importante, na medida em que, juntamente com a freqüência escolar, atuou enquanto 

fator de proteção para o desenvolvimento cognitivo. É possível que a freqüência escolar 

seja um diferencial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas em crianças 

desnutrida, já que elas podem encontrar, na escola, uma qualidade de estimulação que 

não é disponibilizada em casa, o que está de acordo com Mendez e Adair (1999), que 

afirmam que a escolarização pode ser entendida como um fator atenuador dos efeitos da 

pobreza e desnutrição sobre o desenvolvimento intelectual.  

Ainda em relação aos resultados apresentados na Tabela 12, chama a atenção, 

em especial, o achado de que quando a mãe trabalhava fora, a criança tendeu a ter 

perdas no escore cognitivo. É possível que estas mães não possam contar com uma rede 

de cuidadores substitutos para seus filhos enquanto trabalham fora. A falta de cuidado 
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adequado, além de ser um fator de risco para o desenvolvimento cognitivo, é também 

um dos fatores que levam as crianças a apresentarem desnutrição (Carvalhares & 

Benício, 2002). Já Bronfenbrenner (1979/1996), considera que a condição menos 

favorável ao desenvolvimento seja aquela em que os vínculos suplementares não são 

apoiadores ou estão ausentes.  

O baixo impacto do estado nutricional sobre o desenvolvimento cognitivo pode 

ser entendido a partir de duas perspectivas. Primeiramente, é possível que o efeito da 

desnutrição sobre o desenvolvimento cognitivo seja mais fortemente sentido em idades 

posteriores, quando novas habilidades passam a ser exigidas da criança, como reportado 

por Santos et al. (no prelo), utilizando dados longitudinais coletados com as mesmas 

crianças deste trabalho.   

Segundo, os indicadores antropométricos utilizados não são refinados e não 

trazem informações sobre déficits de micronutrientes no organismo da criança. Sabe-se 

que a presença de ferro, fósforo e outros minerais são de fundamental importância para 

o adequado desenvolvimento e funcionamento do cérebro de crianças menores de dois 

anos de idade. Além disso, é provável que outras deficiências nutricionais ou infecções 

também possam interagir com a desnutrição nos seus efeitos sobre a cognição 

(Grantham-McGregor, 1995; Monteiro et al., 1997; Wachs, 1995).  

Embora este estudo tenha sido realizado com um bom número de crianças 

(N=365), residentes em diferentes áreas da cidade de Salvador e que foram selecionadas 

aleatoriamente, a seleção inicial para o estudo mais amplo, no qual este está inserido, foi 

baseada em áreas com uma prevalência de doenças infecciosas infantis, o que torna a 

amostra não representativa da população infantil como um todo. Entretanto, a maioria 
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das crianças estudadas residia em bairros com características altamente típicas da 

organização e cultura da população de Salvador. Este trabalho se insere num esforço 

conjunto de um grupo de pesquisa, cuja força das suas investigações, reside na 

amplitude de informações em diversos domínios com diferentes impactos sobre a saúde 

e o desenvolvimento infantil, sendo o único desta natureza realizado no Brasil (para 

maiores detalhes, ver Santos et al., no prelo).  

É importante lembrar que os tipos dos fatores de risco estudados são voltados 

para danos imediatos. No entanto, é possível que seus efeitos, alguns permanentes, 

possam ser observados especialmente a longo prazo. Diversos estudos têm reportado a 

importância de fatores de risco presentes na infância precoce para o desenvolvimento 

cognitivo posterior, podendo diminuir o acesso da criança à escolarização e conseqüente 

não-aquisição de habilidades que exijam um raciocínio mais elaborado (Berkman et al., 

2002; Bradley & Corwyn, 2002; Johnson, 1999; Lucas, 1998; Lucas et al., 2001; 

Mendez & Adair, 1999). Além disso, o efeito da baixa qualidade de estimulação 

cognitiva e social no ambiente doméstico também se mostra a longo prazo, como 

afirmam Bastos e Almeida-Filho (1990), ao concluir que  déficits adquiridos a partir de 

um ambiente inadequado nos primeiros anos tem desdobramento ao longo do curso de 

vida. Dessa forma, os déficits cognitivos, juntamente com a baixa qualidade do 

ambiente doméstico, podem atuar enquanto mecanismos de exclusão social, na medida 

em que, diminuem ainda mais as oportunidades de aprendizagem da criança. 

A importância da nutrição inicial sobre o desenvolvimento cognitivo posterior 

continua a ser debatida. É evidente a necessidade de se realizar investigações desta 

natureza, considerando as falhas nos estudos já realizados, visando uma melhor 

compreensão do fenômeno cognitivo. Apesar do grande número de estudos, poucos têm 
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examinado funções cognitivas específicas, sendo a maioria destes, voltados para 

medidas de Q.I. global. Faz-se necessário também se estudar o impacto da desnutrição 

sobre domínios específicos da cognição, como habilidades percepto-espaciais e 

linguagem (Argawal et al., 1992; Grantham-McGregor, 1995).  

Os achados deste estudo reforçam a necessidade de melhoria das condições de 

vida e saúde de famílias soteropolitanas. Apesar dos esforços do governo para promover 

ações específicas do serviço básico de saúde, como vacinação, incentivo ao aleitamento 

materno e manejo adequado da diarréia, ainda se observa um grande número de crianças 

desnutridas e em risco nutricional.  

Deve-se pensar na solução de antigos problemas de infraestrutura urbana, 

condições de vida e moradia e acesso à educação e saúde, tanto para os pais, como para 

as crianças. A partir dos achados, reforça-se a necessidade de se instalar creches e pré-

escola de qualidade, que visem a promover a estimulação e cuidados adequados para 

crianças em situação de risco. Faz-se necessário, ainda, implantação de projetos sociais 

que promovam integração entre as pessoas da comunidade, buscando a criação e 

manutenção de uma rede social de apoio para atender as necessidades das famílias que 

vivem em situação de privação sócio-econômica.  
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ANEXOS 

 



 

 

 

Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Saúde Coletiva 
Rua Padre Feijó, 29, 4º andar, Canela -  Salvador - Bahia,  Brasil  40-110-170 

TEL.  (071) 245.0544  -  FAX  237.5856   e-mail: darci@ufba.br   

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 

Eu,____________________________________________, RG______________________ 

autorizo que a criança _______________________________________________________, por 

quem sou responsável, participe do estudo sobre desenvolvimento infantil, fazendo avaliação 

psicológica com o Inventário Home e a Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil. Estou 

devidamente esclarecido(a) de que as informações obtidas (inclusive meu nome e qualquer 

identificação da minha identidade) serão mantidas em absoluto sigilo, sendo utilizada somente 

em pesquisa científica sobre desenvolvimento infantil. 

 

Declaro ter sido informado(a) por escrito, a respeito do objetivo deste estudo de avaliação das 

condições de saúde e fatores ambientais no desenvolvimento do comportamento da criança. 

 

Por fim, estou permitindo, de livre e espontânea vontade, que a criança seja avaliada. 

 

 

 

Salvador, ______ de _________________________ de 1999. 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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1.  Número da criança V 1.  
���� 

2.  Data da entrevista 
 

V 2.  __/___/___ 

3.  Entrevistadora ____________________________________ V 3.   

⋅   
A- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 
 

   

4.  Número do Setor V 4.  ���� 

5.  Número da Micro-área V 5.  ���� 

6.  Endereço:  Rua_______________________________________________ 
N°______ Nome do prédio________________________  N° apto ______ 
Bloco_______  
Ponto de referência____________________________________________ 
 

V 6.   

7.  Bairro _____________________________________________________ V 7.   
8.  Fone p/ Contato V 8.  __________

_____ 
9.   V 9.  �� 

10.   V 10. �� 
10a 

Quantas pessoas moram no domicílio                                                      V   10a       
B - DADOS PESSOAIS DA ENTREVISTADA (a mãe, natural ou não, da criança menor de-3 anos) 

 
11.  A Sra. é a ___________________________________ da criança 

      (mãe natural, mãe adotiva, madrasta, avó, etc.) 
V 11.  

12.  Nome ______________________________________________________ 
 

V 12.  

13.  Estado civil        1.solteira         3.união livre                       5.viuva 
                            2. casada         4 separada/divorciada         9. NS/NR 
 

V 13. � 

14.  Data de Nascimento (DD/MM/AA) (comprovar com documento) V 14. ___/___/__
_  

  
C-CONDIÇÕES DA MORADIA E AMBIENTAIS 
 

   

15.  Verificar a pavimentação (observar) 
1.rua e calçada pavimentadas              4. nem rua nem calçada pavimentadas 
2.somente a rua é pavimentada           5.caminho/escada pavimentada 
3.somente a calçada é pavimentada    6.caminho/escada não pavimentado 
 

V 15   

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ---- INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA    

Programa de Avaliação do Impacto do Projeto Bahia Azul 
 

Questionário Sócio-Econômico 
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16  Há quanto tempo a senhora mora nesta habitação? 

1. Há menos de 6 meses                              3. De 2 até menos de 5 anos 
2. de 6 meses até menos de 2 anos              4. Há 5 anos ou mais 

V 16.  
� 

17  Verificar o tipo de habitação (observar) 
1.casa        2.apartamento        3.barraco        4.quarto 

V 17.  
� 

18  Verificar o material e o acabamento predominante (mais de 50%) das 
paredes internas da sala (cômodo em que acontece a entrevista; observar) 
1.blocos com revestimento                                     4.taipa 
2.blocos sem revestimento                                     5.pré-moldada em concreto 
3.reaproveitamento de madeira, lata ou papelão 

V 18.  
� 

19  Verificar o material e o acabamento predominante (mais de 50%) das 
paredes externas da habitação (observar) 
1.blocos com revestimento                                     4.taipa 
2.blocos sem revestimento                                     5.pré-moldada em concreto 
3.reaproveitamento de madeira, lata ou papelão 

V 19.  
� 

20  Verificar o tipo predominante (mais de 50%) de piso da sala(cômodo em 
que acontece a entrevista; observa) 
1.terra batida                                  4.cerâmica 
2.madeira sobre palafitas               5.madeira (taco ou tabuado) 
3.cimentado                                   6.carpete  

V 20.  
� 

21  Verificar o tipo de cobertura da habitação (observar) 
1.laje de concreto Seguida de telha de cerâmica ou cimentoamianto 
2.telha de cerâmica 
3.telha de cimentoamianto (eternit) 
4.laje de concreto 
5.zinco 
6.madeirite, compensado 
7.plástico, palha 

V 21.  
� 

22  Essa casa é: 
1.própria        2.alugada        3.sublocada/cedida        9.NS/NR  

V 22.  
� 

23  Quantos cômodos tem  sua habitação? (excluir banheiro e varanda) V 23.  
�� 

23b Quantos cômodos são usados para dormitório? V 23
b �� 

24  Verificar se o local da cozinha é independente (observar)    1.sim     2 não V 24.  
� 

25  De onde vem a água usada na sua habitação? 
1.água da Embasa (incluindo ‘gato’) com canalização interna 
2.água da Embasa (incluindo ‘gato’) exclusivamente com ponto de água externo 
3.água de chafariz 

V 25.  
��� 

 outro (especificar) ____________________________________________    
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26  Quantas torneiras internas em funcionamento tem na habitação? 

 
Quantas vezes sua habitação ficou sem água nos últimos 15 dias? 
1. nunca faltou 
2. Chega uma vez no dia e depois vai embora 
3. Menos de 8 dias 
4. Mais de 8 dias. 

V 26.  
�� 
 
 

27  Como a Sra. Reserva a água de beber na sua habitação? 
1.em recipiente com tampa 
2.em recipiente sem tampa 
3.não guarda 

V 27.  
�� 

28  Que tipo de água de beber é oferecido normalmente à sua criança? 
1.filtrada          2.fervida          3.água mineral 

V 28.  
�� 

 outro (especificar)____________________________________________ 
 

   

29  As pessoas da família, para fazerem suas necessidades, usam:  
(ler as opções) 
1.um banheiro, dentro da casa  
2.mais de um banheiro, dentro da casa 
3.banheiro fora de casa 
4.banheiro de parentes ou vizinhos 
5.banheiro coletivo 

V 29.  
� 

 Outro (especificar)_____________________________________________    
30  Características do sanitário ou latrina que sua família usa 

(ler as opções): 
1.vaso sanitário com a descarga de água 
2.vaso sanitário sem a descarga de água 
3.casinha com buraco ou vaso sanitário sem uso de água 

V 30.  
� 

31  Para onde vão os dejetos sanitários (fezes e urina) da sua habitação? 
1.rede de esgoto 
2.rede de drenagem 
3.escadaria drenante 
4.fossa séptica [fechada (esvaziada periodicamente) ou seguida de sumidouro] 
5.fossa séptica [fossa rudimentar,lançamento na rua ou na rede de drenagem] 
6.buraco escavado 
7.canal ou vala a céu aberto na rua, riacho, mar 

V 31.  
� 

32  Para onde vão as águas servidas (pias, chuveiro) da sua habitação? 
1.rede de esgoto 
2.rede de drenagem 
3.escadaria drenante 
4.fossa séptica [fechada (esvaziada periodicamente) ou seguida de sumidouro] 
5.fossa séptica [fossa rudimentar,lançamento na rua ou na rede de drenagem] 
6.buraco escavado 
7.canal ou vala a céu aberto na rua, riacho, mar 

V 32.  
� 
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32a Onde a senhora coloca as fezes da(s) criança(s)? 

1 no vaso sanitário 
2 no lixo 
3 no terreno/quintal próximo à casa. 

V 32a 
� 

 outros (especificar)_____________________________________ 
 

   
33  Verificar a presença, perto da habitação (30 m), de alguma vala de esgoto a 

céu aberto (observar)                           1.sim                  2.não 
 

V 33.  
� 

33a Verificar a presença, perto da habitação (30 m), de córrego, riacho, brejo, 
lago (observar) )                                       1.sim                  2.não 

V 33a 
� 

33b (caso responder ‘sim’ à pergunta anterior) 
A sua criança entra em contato com essa(s) água(s)?     1. sim       2. não 
  
 

 33
b � 

34  Onde a Sra. guarda o lixo produzido no banheiro? 
1.vasilha com tampa 
2.vasilha sem tampa / saco 
3.joga direto na privada ou latrina 
 

V 34.  
� 

35  Onde a Sra. guarda o lixo produzido na sua habitação? 
1.vasilha com tampa 
2.vasilha sem tampa / saco 
 

V 35.  
� 

36  Quando a Sra. tira o lixo da casa, aonde a Sra. o leva? 
1.coloca na frente da casa/prédio para o caminhão coletor 
2.coloca em ponto de lixo ou em áreas abertas 
3.enterra ou queima 
4.joga no quintal 
5.joga no rio / esgoto 
 

V 36.  
� 

37  Com que freqüência ocorre a coleta do lixo? 
1.diária                                                        5.de vez em quando 
2.dia sim dia não                                         6.não é feita 
3.uma vez por semana                                 9.NS/NR 
4.menos que uma vez por semana 
 

V 37.  
� 

38  Verificar a presença, perto da habitação (30 m), de algum ponto de lixo, 
ou acúmulo de lixo em área aberta (observar)      1.sim             2.não 
 

V 38.  
� 

39  Quando chove muito, o que acontece na sua habitação? 
1.alaga a casa toda  ou parte da casa 
2.alaga a rua em frente à casa 
3.não ocorre alagamento 
 

V 39.  
� 
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 Verificar a presença na habitação dos seguintes itens (perguntar):    

40  carro (número de carros, 0 se nenhum) V 40.  
� 

41  telefone fixo (número de linhas, 0 se nenhuma) V 41.  
� 

42  telefone celular (número de telefones, 0 se nenhum) V 42.  
� 

43  máquina de lavar roupa (1 se sim, 0 se nenhuma) V 43.  
� 

44  forno microondas (1 se sim, 0 se nenhum) V 44.  
� 

45  leitor de videocassete (1 se sim, 0 se nenhum) V 45.  
� 

46  filmadora vídeo (1 se sim, 0 se nenhuma) V 46.  
� 

47  computador (1 se sim, 0 se nenhum) V 47.  
� 

  
D - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREVISTADA 
 

   

48  Em sua opinião, como é que a Sra. definiria a sua cor? 
 ______________________________________ 
 

V 48.  
� 

49  Durante quantos anos a Sra. freqüentou a escola? 
 
 

V 49.  
�� 

50  Até que série a Sra.  estudou? 
1.  não sabe ler nem escrever 
2.  primário incompleto 
3.  primário completo 
4.  ginásio incompleto (estudou entre a 5ª e 8ª série) 
5.  ginásio completo (8ª série completa)  
6.  2° grau incompleto  
7.  2° grau completo 
8.  superior incompleto 
9. superior completo 
 

V 50.  
� 

51  Em sua casa, a Sra. faz os trabalhos domésticos? 
1.sim, faz só           2.sim, faz com ajuda           3.não faz 
 

V 51.  
� 

52  Neste momento, a Sra. tem algum tipo de renda? 
1.sim   (trabalho)  
2.sim   (aposentadoria, pensão, pensão alimentícia, aluguel) 
3.sim   (seguro de desemprego) 
4.sim   (doação) 
5.não 
 

V 52.  
�� 
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53  Onde a senhora trabalha? 

1.trabalha fora de casa          2.trabalha em casa          9.não trabalha 
 

V 53.  
� 

54  Quantos dias a Sra. trabalha por semana? 
1.  trabalha 3 dias ou menos por semana, uma parte do dia 
2.  trabalha 3 dias ou menos por semana, o dia todo 
3.  trabalha 4 dias ou mais por semana, uma parte do dia 
4.  trabalha 4 dias ou mais por semana, o dia todo 
9.  não se aplica 
 

V 54.  
� 

  
     De onde provem o sustento econômico da sua família? (preencher o quadro abaixo) 

 
N° 

1.Idade 
(anos) 

2.Sexo 
(1,2) 

3.Relação (com a entrevistada) 
             (especificar)        (código) 

4.Tipo de trabalho ou outra 
condição 

(especificar)                     (código) 

5.R$ por mês 

1.  V 55.  V 56.  V     57.  V 58.  V 59.  

2. V 60.  V 61.  V 62.  V 63.  V 64.  

3. V 65.  V 66.  V 67.  V 68.  V 69.  

4. V 70.  V 71.  V 72.  V 73.  V 74.  

5. V 75.  V 76.  V 77.  V 78.  V 79.  

6. V 80.  V 81.  V 82.  V 83.  V 84.  

7. V 85.  V 86.  V 87.  V 88.  V 89.  

8. V 90.  V 91.  V 92.  V 93.  V 94.  

9. V 95.  V 96.  V 97.  V 98.  V 99.  

EM CASO DE FONTES MÚLTIPLAS DE RENDA PARA A MESMA PESSOA, REGISTRAR NA COL.4 A FONTE 
PRINCIPAL E NA COL.5 A RENDA GLOBAL 
EM CASO DE DOAÇÃO, REGISTRAR O MEMBRO DA FAMÍLIA QUE A RECEBE E, NA COL.4, A ORIGEM DA DOAÇÃO 
(ENTIDADE FILANTRÓPICA, ETC) 
EM CASO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PREENCHER A COL.3 COM O MEMBRO DA FAMÍLIA QUE A RECEBE E A 
COL.4 COM ‘PENSÃO ALIMENTÍCIA’ 
Sexo: 1 M, 2 F;    Relação com a entrevistada: 1 marido/companheiro, 2 mãe/pai, 3 filho/a, 4 irmão/irmã, 5 sogro/a, 6 genro/nora, 
7 cunhado/a, 8 neto/a, 9 enteado/a, 10 entrevistada 

 
100. 

Das pessoas acima mencionadas, quem é o responsável principal do 

sustento familiar? ___________________________________ 

 

V 100.
�� 

101. 
Quem é o segundo responsável? _________________________________ 

(se não tiver segundo responsável, escrever 99 na casela) 

V 101.
�� 
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E - RESPONSABILIDADE ECONÔMICA DA FAMILIA  . 

 
                   +                                                       SÓ 
 
 
                    +                                                      E                                   + 
 
 
 
                    + 
 
 
                    +                                                      E                                   + 
 
 
                    + 

 
A)  A resposta à pergunta 100 foi ‘a entrevistada’ (cód.10) e a resposta à pergunta 101 
♦ foi ‘99’: responder ‘99’ à pergunta 102 e não completar a seção E; 
♦ foi diferente a ‘99’: responder ‘89’ à pergunta 102 e completar a seção E, com os dados relativos ao 

membro indicado na resposta 101; 
B)  A resposta à pergunta 100 foi diferente a ‘a entrevistada’ (cód.10) e a resposta à pergunta 101 
♦ foi ‘99’: responder ‘79’ à pergunta 102 e completar a seção E com os dados relativos ao membro 

indicado na resposta 100; 
♦ foi diferente a ‘99’ 

• se foi ‘a entrevistada’ (cód.10): responder ‘69’ à pergunta 102 e completar a seção E com os dados 
relativos ao membro indicado na resposta 100 

• se não foi ‘a entrevistada’: responder ‘59’ à pergunta 102 e completar a seção E com os dados 
relativos ao membro indicado na resposta 100 

102. (ATENÇÃO: preencher em base às instruções acima) 
Responsabilidade do sustento econômico da família  
 

V 102. 
�� 

103. Sexo                  1.masculino             2.feminino V 103. 
� 

104. Data de Nascimento     (DD/MM/AA)      ou V 104. ___/___/___    ou 
105. Idade V 105. 

�� 
106. Em sua opinião, como é que o Sr. / a Sra. definiria a sua cor? 

(especificar) ________________________________________ 
V 106.  

 

100 = 10 

100 = 10 101 = 99 

101 ≠≠≠≠ 99 

102 = 99 

102 = 89 ENTREVISTAR A 
PESSOA INDICADA 
EM 101 

COMPLETAR A SEÇÃO 
‘E’ COM OS DADOS DELE 
/ DELA 

100 ≠≠≠≠ 10 101 = 99 
 

102 = 79 

ENTREVISTAR A 
PESSOA INDICADA 
EM 100 

100- ≠≠≠≠ 10 

100 ≠≠≠≠ 10 

101 = 10 
 

102 = 69 

101 ≠≠≠≠ 10 
101 ≠≠≠≠ 99 

 

102 = 59 

COMPLETAR A SEÇÃO 
‘E’ COM OS DADOS DELE 
/ DELA 
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107. Durante quantos anos o Sr. / a Sra. freqüentou a escola? 

 
V 107. 

� 
108. Até que série o Sr. / a Sra.  estudou? 

1.  não sabe ler nem escrever 
2.  primário incompleto 
3.  primário completo 
4.  ginásio incompleto (estudou entre a 5ª e 8ª série) 
5.  ginásio completo (8ª série completa)  
6.  2° grau incompleto  
7.  2° grau completo 
8.  superior incompleto 
9. superior completo 
 

V 108. 
� 

109. Qual é a sua ocupação principal? (indicar, se for o caso, 
aposentado/a, pensionista, com seguro de desemprego) 
 (especificar)   
_______________________________________________ 
 

V 109. 
����� 

 F. INFORMAÇÕES SOBRE O PAI BIOLÓGICO DA CRIANÇA 
Este quadro deverá ser preenchido caso as informações do quadro ‘E’ se referirem a uma pessoa que 
não é o pai biológico da criança. Essas informações deverão ser recolhidas junto com a pai; as 
perguntas poderão ser feitas à entrevistada apenas se o pai não morar mais no mesmo domicílio  
 

110. Data de Nascimento     (DD/MM/AA)      ou V 110. ___/___/___    ou 
111. Idade V 111. 

�� 

112. Em sua opinião, como é que o Sr. definiria a sua cor? 
(especificar) ________________________________________ 

V 112.  
113. Durante quantos anos o Sr.  freqüentou a escola? 

 
V 113. 

�� 
114. Até que série o Sr. estudou? 

1.  não sabe ler nem escrever 
2.  primário incompleto 
3.  primário completo 
4.  ginásio incompleto (estudou entre a 5ª e 8ª série) 
5.  ginásio completo (8ª série completa)  
6.  2° grau incompleto  
7.  2° grau completo 
8.  superior incompleto 
9. superior completo 
 

V 114. 
� 

115. Qual é a sua ocupação principal? (indicar, se for o caso, aposentado/a, 
pensionista, desempregado, desempregado com seguro de desemprego) 
 (especificar)   
________________________________________________ 
 

V 115.  

 
 

108 



 

 

 G. INFORMAÇÕES SOBRE O MARIDO / COMPANHEIRO DA ENTREVISTADA 
Este quadro deverá ser completado verificando-se, juntas, as duas condições seguintes: 
1.o marido ou companheiro que a entrevistada atualmente possa ter não é o pai biológico da 
criança (ou seja, a criança está morando com um adulto- o marido ou o companheiro da mãe- que 
não é o seu pai biológico) e 
2.as informações que se referem a essa pessoa não constam no quadro E. 

116.  Data de Nascimento     (DD/MM/AA)      ou V 116. ___/___/___ 
117.  Idade V 117. 

�� 
118.  Em sua opinião, como é que o Sr. definiria a sua cor? 

(especificar) ________________________________________ 
V 118.  

119.  Durante quantos anos o Sr.  freqüentou a escola? 
 

V 119. 
�� 

120.  Até que série o Sr. estudou? 
1.  não sabe ler nem escrever 
2.  primário incompleto 
3.  primário completo 
4.  ginásio incompleto (estudou entre a 5ª e 8ª série) 
5.  ginásio completo (8ª série completa)  
6.  2° grau incompleto  
7.  2° grau completo 
8.  superior incompleto 
9. superior completo 
 

V 120. 
� 

121.  Qual é a sua ocupação principal? (indicar, se for o caso, 
aposentado/a, pensionista, desempregado, desempregado com 
seguro de desemprego) 
 (especificar)   
________________________________________________ 

V 121.  

 
 

ATENÇÃO: ANOTAR OS HORÁRIOS DISPONÍVEIS DA ENTREVISTADA PARA AS VISITAS 
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FOLHA DE REGISTRO – HOME – 0-3 ANOS 
 
 

NOME DA CRIANÇA: 

______________________________________________________  

DATA DA ENTREVISTA____/_____/_______  

DATA DE NASCIMENTO ____/_____/_______ 

ENTREVISTADOR______________________ 

RELAÇÃO DA PESSOA ENTREVISTADA COM A CRIANÇA 

_______________________________ 

LOCAL DA ENTREVISTA 

_______________________________________________________ 

PESSOAS PRESENTES NO MOMENTO DA ENTREVISTA 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

COMENTÁRIOS________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

      

 

FATORES ESCORES BRUTOS 

I. Responsividade emocional e verbal da mãe  

II. Ausência de punição e restrição  

III. Organização do ambiente físico e temporal  

IV. Disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos 

apropriados 

 

V. Envolvimento materno com a criança  

VI. Oportunidade de variação na estimulação diária  

TOTAL  
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II – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO E PUNIÇÃO SIM NÃO 
12. A mãe não grita com a criança durante a visita.   
13. A mãe não expressa irritação, aborrecimento ou hostilidade aberta em 
relação à criança. 

  

14. A mãe não esbofeteia a criança durante a visita.   
15. A mãe relata apenas uma ocorrência de punição física que tenha ocorrido 
durante a semana passada. 

  

16. A mãe não critica, passa “pito” ou “arrasa” verbalmente com a criança 
durante a visita. 

  

17. A mãe não interfere com as ações da criança ou restringe seus 
movimentos mais do que 3 vezes durante a visita. 

  

18. Pelo menos 10 livros estão presentes e visíveis no lar.   
19. A família tem um animal de estimação.   

SUB-ESCORE   
 
III – ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO E TEMPORAL SIM NÃO 
20. Quando a mãe se ausentava, o cuidado à criança é fornecido por pelo 
menos uma de três substitutas regulares. 

  

21. Alguém leva a criança à quitanda, supermercado, etc., pelo menos uma 
vez por semana. 

  

22. A criança sai de casa pelo menos quatro vezes por semana.   
23. A criança é levada regularmente ao médico ou clínica para verificação de 
saúde ou cuidados preventivos. 

  

24. A criança tem um lugar especial no qual pode guardar seus brinquedos e 
pequenos “tesouros”. 

  

25. O ambiente de brinquedos, de jogos da criança parece seguro e livre de 
acidentes. 

  

SUB-ESCORE   

I – RESPONSIVIDADE EMOCIONAL E VERBAL DA MÃE 
SIM NÃO 

1. A mãe vocaliza espontaneamente em relação à criança pelo menos duas 
vezes durante a visita (exclui-se chamar a atenção ou passar pito). 

  

2. A mãe responde às vocalizações da criança com uma resposta vocal ou 
verbal. 

  

3. A mãe diz à criança o nome de algum objeto durante a visita ou diz o 
nome de uma pessoa ou objeto num estilo “didático”. 

  

4. A fala da mãe é distinta, clara e audível para o entrevistador-observador.   
5. A mãe inicia intercâmbio verbal com o observador – faz perguntas e 
comentários espontâneos. 

  

6. A mãe expressa idéias livres e facilmente, e usa frases de tamanho 
adequado para conversar (por exemplo, apresenta mais do que meras e 
breves respostas).  

  

7. A mãe permite à criança ocasionalmente envolver-se em jogos e 
brincadeiras que sujam o ambiente ou a própria criança.  

  

8. A mãe espontaneamente elogia as qualidades ou comportamentos da 
criança pelo menos duas vezes durante a visita. 

  

9. Quando falando sobre ou para a criança a voz da mãe transmite um 
sentimento positivo. 

  

10. A mãe acaricia ou beija a criança pelo menos uma vez durante a visita.   
11. A mãe mostra alguma resposta emocional positiva frente a elogios feitos 
a criança pelo observador. 

  

SUB-ESCORE   
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IV – DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE BRINQUEDOS E JOGOS 
APROPRIADOS  

SIM NÃO 

26. A criança tem brinquedos ou outros objetos que envolvam atividade 
muscular. 

  

27. A criança tem brinquedos de empurrar ou puxar.   
28. A criança tem uma patinete, um andador, um triciclo, qualquer carrinho 
que a criança impulsiona com os pés.  

  

29. A mãe fornece brinquedos ou sugere atividades interessantes para a 
criança durante a visita. 

  

30. A mãe fornece objetos apropriados para a aprendizagem de acordo com 
a idade da criança: brinquedos de pelúcia ou jogos de faz de conta. 

  

31. A mãe fornece material de aprendizagem apropriado à idade da criança: 
móbiles, mesas e cadeiras, cadeirões, chiqueirinho.  

  

32. A mãe fornece brinquedos que favorecem a coordenação viso-motora – 
por exemplo: peças para serem introduzidas ou retirada de orifícios, caixas, 
contas para enfiar, etc. 

  

33. A mãe fornece brinquedos que favorecem a coordenação viso-motora e 
que permitam combinações: jogos de empilhar ou encaixar blocos, etc. 

  

34. A mãe fornece brinquedos que estimulem a leitura e a música.   
SUB-ESCORE   

 
 
V – ENVOLVIMENTO MATERNOS COM A CRIANÇA SIM NÃO 
35. A mãe tende a conservar a criança dentro do seu campo visual e tende a 
olha-la freqüentemente. 

  

36. A mãe fala à criança enquanto realiza seu trabalho de casa.   
37. A mãe conscientemente encoraja o desenvolvimento da criança.   
38. A mãe investe em brinquedos mais complexos através de sua atenção.   
39. A mãe estrutura os períodos de brinquedo da criança.   
40. A mãe fornece brinquedos que desafiam a criança a desenvolver novas 
habilidades. 

  

SUB-ESCORE   
 
 
VI – OPORTUNIDADE DE VARIAÇÃO NA ESTIMULAÇÃO DIÁRIA SIM NÃO 
41. O pai fornece algum cuidado à criança a cada dia.   
42. A mãe lê histórias para a criança pelo menos 3 vezes por semana.   
43. A criança come pelo menos uma refeição por dia com a mãe e o pai.   
44. A família visita ou recebe visitas de parentes.   
45. A criança possui três ou mais livros.   

SUB-ESCORE   
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APÊNDICE 1 

 

DIAGNÓSTICO DO MODELO DE 
REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 
HIERARQUIZADA CONDUZIDA 

PARA TODA A AMOSTRA 



 

Para realizar as análises de regressão linear múltipla hierarquizada, foram 

realizados testes de linearidade do fenômeno, normalidade, assumindo variância 

constante e co-variância nula e multicolinearidade das variáveis usadas no modelo, 

visando garantir o cumprimento de todos os pressupostos para tal tipo de análise de 

dados (Katz, 1999; Pestana & Gageiro, 1998). 

O teste da linearidade das variáveis utilizadas na construção do primeiro modelo 

foi realizado a partir da construção do gráfico de Scatter, considerando o coeficiente de 

Pearson para cada associação estudada. Estes gráficos são apresentados nas Figuras 4 a 9. 

Figura 4. Gráfico de Scatter para a relação entre escolaridade materna e 

desenvolvimento cognitivo, para toda a amostra 
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Figura 5. Gráfico de Scatter para a relação entre renda familiar e desenvolvimento 

cognitivo, para toda a amostra 
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Figura 6. Gráfico de Scatter para a relação entre qualidade do ambiente interno ao 

domicílio e desenvolvimento cognitivo, para toda a amostra  
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Figura 7. Gráfico de Scatter para a relação entre densidade domiciliar e 

desenvolvimento cognitivo, para toda a amostra 
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Figura 8. Gráfico de Scatter para a relação entre disponibilidade de brinquedos  

apropriados e desenvolvimento cognitivo, para toda a amostra  
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Figura 9. Gráfico de Scatter para a relação entre freqüência escolar e desenvolvimento 

cognitivo, para toda a amostra  
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Para verificar a nulidade da co-variância, foi conduzido o teste de Durbin-

Watson, cujo valor foi 1,832, sendo, portanto, confirmada a hipótese de independência 

dos resíduos. Caso esta hipótese fosse violada, implicaria num falso aumento de 

precisão dos parâmetros (Pestana & Gageiro, 1998). 

Já para verificar se a variância era constante, foi construído um gráfico para 

observar as relações entre os resíduos padronizados e os valores estimados da variável 

critério, no caso o escore de desenvolvimento cognitivo.  

Figura 11. Gráfico de Scatter para a relação entre os resíduos padronizados e os valores 

padronizados previstos para o escore de desenvolvimento cognitivo, para toda a amostra 
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O pressuposto da normalidade da distribuição foi testado através do teste 

Kolmogorov-Smirnov para normalidade de resíduos, cujo p.valor foi de 0,200, 

corroborando a hipótese de que a distribuição é normal. Foram construídos os gráficos 

Normal Q-Q e Detrended Normal Q-Q para os resíduos padronizados, apresentados nas 

Figuras 12 e 13, respectivamente; e o histograma, apresentado na Figura 14, que 

também corroboraram a hipótese de normalidade dos resíduos.  

Figura 12. Normal Q-Q plot para os resíduos padronizados, para toda a amostra 
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Figura 13. Detrended normal Q-Q plot para os resíduos padronizados, para toda a 

amostra  

Figura 14. Histograma da distribuição dos resíduos padronizados, para toda a amostra  
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O último aspecto analisado foi a não-multicolinearidade das variáveis. Para se 

realizar uma análise de regressão múltipla, é necessário que as variáveis sejam 

linearmente independentes (Pestana & Gageiro, 1998). Observou-se a não-

multicolinearidade dos parâmetros através de medidas de tolerância e VIF, como 

apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13. Medidas de tolerância e VIF para o modelo final de regressão múltipla 

VARIÁVEIS TOLERÂNCIA VIF 

Escolaridade materna 0,872 1,147 

Renda familiar 0,896 1,116 

Qualidade do ambiente interno ao domicílio 0,857 1,167 

Densidade domiciliar 0,861 1,161 

Disponibilidade de brinquedos apropriados 0,790 1,266 

Freqüenta escola/creche 0,904 1,106 
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APÊNDICE 2   

 

DIAGNÓSTICO DO MODELO DE 

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

HIERARQUIZADA CONDUZIDA PARA O 

GRUPO DE CRIANÇAS DESNUTRIDAS E EM 

RISCO NUTRICIONAL 



 

Para realizar as análises de regressão linear múltipla hierarquizada com o grupo 

de crianças desnutridas, foram realizados testes de linearidade do fenômeno, 

normalidade, assumindo variância constante e co-variância nula e multicolinearidade 

das variáveis usadas no modelo, visando garantir o cumprimento de todos os 

pressupostos para tal tipo de análise de dados (Katz, 1999; Pestana & Gageiro, 1998). 

O teste da linearidade das variáveis utilizadas na construção deste modelo foi 

realizado a partir da construção do gráfico de Scatter, considerando o coeficiente de 

Pearson para cada associação estudada. Estes gráficos são apresentados nas Figuras 14 a 

18.  

Figura 14. Gráfico de Scatter para a relação entre escolaridade materna e 

desenvolvimento cognitivo, para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 
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Figura 15. Gráfico de Scatter para a relação entre renda familiar e desenvolvimento 

cognitivo, para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 
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Figura 16. Gráfico de Scatter para a relação entre situação de trabalho materna e 

desenvolvimento cognitivo, para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 
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Figura 17. Gráfico de Scatter para a relação entre disponibilidade de brinquedos 

adequados e desenvolvimento cognitivo, para o grupo de crianças desnutridas e em 

risco nutricional 
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Figura 18. Gráfico de Scatter para a relação entre freqüência escolar e desenvolvimento 

cognitivo, para o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 
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Para verificar a nulidade da co-variância foi conduzido o teste de Durbin-

Watson, cujo valor foi 1,990, sendo, portanto, confirmada a hipótese de independência 

dos resíduos. 

Já para verificar se a variância era constante, foi construído um gráfico para 

observar as relações entre os resíduos padronizados e os valores estimados da variável 

critério, no caso o escore de desenvolvimento cognitivo. 

Figura 19. Gráfico de Scatter para a relação entre os resíduos padronizados e os valores 

padronizados previstos para o escore de desenvolvimento cognitivo do grupo de 

crianças desnutridas e em risco nutricional 
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O pressuposto da normalidade da distribuição foi testado através do teste 

Kolmogorov-Smirnov para normalidade de resíduos, cujo p.valor foi de 0,200, 

corroborando a hipótese de que a distribuição é normal. Foram construídos os gráficos 

Normal Q-Q e Detrended Normal Q-Q para os resíduos padronizados, apresentados nas 

Figuras 20 e 21, respectivamente; e o histograma, apresentado na Figura 22, que 

também corroboraram a hipótese de normalidade dos resíduos.  

Figura 20. Normal Q-Q plot para os resíduos padronizados para a análise com o grupo 

de crianças desnutridas e em risco nutricional 
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Figura 21. Detrended normal Q-Q plot para os resíduos padronizados para a análise 

com o grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 

Observed Value

3210-1-2

D
ev
 fr
om

 N
or
m
al

,3

,2

,1

-,0

-,1

-,2

-,3

 

Figura 22. Histograma da distribuição dos resíduos padronizados para a análise com o 

grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 
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Por fim, verificou-se a não-multicolinearidade das variáveis através de medidas 

de tolerância e VIF, apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14. Medidas de tolerância e VIF para o modelo final de regressão múltipla no 

grupo de crianças desnutridas e em risco nutricional 

VARIÁVEIS TOLERÂNCIA VIF 

Escolaridade materna 0,938 1,067 

Renda familiar 0,921 1,085 

Situação de trabalho materna 0,926 1,080 

Disponibilidade de brinquedos apropriados 0,883 1,132 

Freqüenta escola/creche 0,826 1,210 
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