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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo verificar a possivel 

associaçlo entre tipo de aleitamento (materno, misto ou 

artificial) e a ocorrOncia de queixas, sinais e sintomas relatados 

pela mie ou responsivel, em crian~as de 0-3 meses de idade, 

matriculadas no Centro de Saóde Geraldo de Paula Souza da 

Faculdade de Saóde Pública da Universidade de Slo Paulo. Foram 

acompanhadas 77 crian~as no periodo. 

O levantamento dos eventos ocorridos com as crian~as foi feito 

mediante o acompanhamento di~rio das mesmas, pela mie ou 

respons~vel e os dados familiares foram coletados no prontu~rio da 

familia no Centro de Sadde. 

Para a análise dos dados foram definidos três grupos de crianças: 

com aleitamento materno, com aleitamento misto e com aleitamento 

artificial. Calculou-se, par~ cada evento ocorrido com a criança, 

o ndmero médio e a duraçlo em dias dos episódios e ainda a 

proporçlo da duraçlo em dias dos episódios em relaçlo ao total de 

dias de exposiçlo. Calculou-se também, a proporçlo de crianças 

ainda sem episódios segundo tempo de seguimento, utilizando-se 

para tanto a técnica de tábua de sobrevivência para dados 
2 

censurados. Foram feitos testes X 

Os resultados dos testes estatisticos mostraram que as diferen~as 

encontradas nos tr•s grupos estudados nlo slo significantes. 
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Conclui-s~. portanto, 

associaç~o ~ntr~ tipo de al~itamento ~ ocorrOncia d~ qu~ixas, 

sinais ~ sintomas, r~latadas p~la m~~ ou r~spons~vel. 
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SUHHARY 

The objective of this research is to study possible 

association between kind of feeding (breast feeding, mixt feeding 

and artificial feeding), and the occurence of complaints, signals 

and symptons informed by mother or responsible, in infants aged 0-

3 months, registered in the Health Center of the School of Public 

Health of the University of Sao Paulo. Seventy seven infants were 

followed in the period. 

The information about the events occurred with each child was 

registered daily by their mothers or responsibles; the information 

about family were retrieved directly from the medical records in 

the Health Center. 

For data analysis, three groups of infants were defined: with 

breast feeding, with artificial feeding and with mixt feeding. The 

mean number the mean duration of episodes for each event and the 

proportion of duration of episodes by the total exposition were 

calculated. Also, the proportion of infants yet without episodes 

were calculated by time of follow up, using the method of life 

table for censored observation. Chi square and analysis of 

variance were made for comparison between the three groups. 

Results showed that the diferences between the groups were not 

significant. It was concluded that in the studied population 

association was not found between kind of feeding and the 

occurrence of complaints, signals and symptons informed by mother 

or responsible. 
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1. INTRODUCAO 

1.1. SITUACAO DO ALEITAMENTO MATERNO 

O leite materno continua sendo, sem dóvida, o melhor alimento 

para a criança nos primeiros meses de vida, apesar do grande 

desenvolvimento tecnológico na indóstria de alimentos, que 

permitiu a produ~~o de uma linha de leites especiais cada vez 

mais aprimorada. 

As vantagens do aleitamento materno tOm sido amplamente 

estudadas e discutidas. Entre elas destacam-se: 

- Sua composi~~o quantitativa e qualitativamente adequada, 

atendendo ~ fisiologia peculiar da crian~a no inicio da 

vid<~ < 10,23,31 >. 

- A prote~~o que confere, n~o somente pela pureza e austncia 

de contamina~~o. mas, também, por conter anticorpos 

especificas contra agentes infecciosos, alguns fatores 

inibir certos microorganismos e 

antimicrobianos nlo especificas, além de propiciar a 

de um meio gastro-intestinal impróprio <!lO 

desenvolvimento de microorganismos patogOnicos (4,10,39). 

menos dispendioso do que os diversos tipos 

a limr::·nta~~o artificial, mesmo se considerarmos, para a 

produ~~o do leite 

ingest~o diet4tica 

materno, o acréscimo de um ter~o da 

habitual da mulher <31>. 
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- O aspecto psico-social do aleitamento materno propiciando 

adequada intera~~o m~e-filho, estando ligado também a 

aspectos de socializa~~o da crian~a <20). 

Apesar disso, assistiu-se,nas óltimas décadas, ao declinio do 

aleitamento materno, inicialmente nos paises desenvolvidos, 

passando a seguir para os paises em desenvolvimento. 

Trabalhos americanos mostram que em 1946 cerca de 38% das 

m~es nos Estados Unidos da América amamentavam; dez anos mais 

tarde apenas 21% o faziam. Esse mesmo fenômeno come~a a ser 

verificado nas décadas de 60 e 70 em paises como a Nigéria, 

onde 45% da mies introduziam precocemente a mamadeira. No 

Chile apenas 30 a 40% das m~es amamentavam seus filhos até 3 

meses de idade. Na Argentina verificou-se, em uma amostra de 

600 mies, que 17% delas ofereceram mamadeira desde o 

nascimento de seus filhos (44). 

No Brasil, slo muitos os trabalhos que mostram que o 

aleitamento materno vinha declinando; cada vez mais um menor 

ndmero de mulheres amamentava e por um período muito curto. 

Em levantamento por amostragem entre 1968-1970, no Município 

de Slo Paulo, verificou-se que mais de 1/3 das crianças da 

amostra foram desmamadas ainda no primeiro m~s de vida e que 

mais de 50% deixaram de ser amamentadas até o terceiro mts de 

vida (26). 

Entre 1968-1972 uma pesquisa entre lactentes (crian~as 

menores de 1 ano) atendidos no Pronto Socorro Infantil e no 
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Fl111 b LI 1 a t ó 7' :i. o de Pediatria da Santa Casa de S;o Paulo 

t:."V i d~:·n c i ou , t i:ll11bém, o desmame bastante precoce: 

lactentes do pronto socorro e 53.8% dos do 

ambulatório foram desmamados até completar o primeiro m~s de 

vida. Aos 3 meses as porcentagens de desmame passaram a ser 

respectivamente 93.5% e 90.6% (6). 

Em trabalho realizado no Município de S!o Paulo com m!es de 

diferentes níveis de renda verificou-se que a mediana do 

tempo de aleitamento materno para o total da a 1T1 o~:; t r· a f o :i. 

inferior a um m~s <43>. Na clientela do Centro de Sadde 

Escola de Botucatu, a mediana da época de desmame ficou entre 

o terceiro e quarto meses de vida (33). 

JELLIFFE (34) apontou alguns fatores como responsáveis pelo 

declínio da prjtica do aleitamento materno em todo mundo. A 

press~o exercida pela indústria de alimentos infantis, para a 

venda de seus produtos, foi citada como uma causa relevante. 

Quando a tecnologia altamente avançada dessas indóstrias com 

modernas técnicas de propaganda de leites elaborados chegou a 

regiões n!o desenvolvidas onde o aleitamento materno era a 

r· ·~· ·.:.~ r a ., come~ou a haver uma tendtncia para a substitui~!o do 

mesmo pelo aleitamento artificial. 

d·:~stacado J 
•::• 

Outro aspecto por ele 

po~;'";u :i. r· ma :i.~:; 

conhecimentos sobre os mecanismos e vantagens do ale1tamento 

mater·no, como nutrólogos, nutt~ ic:i.on :i.sta~:;, 

•::•n f ,:_:.r m•::• i r· os, d:i.punham de muito pouca in f clr' ln<:,.;;:~i o 

sobre o assunto e n!o estavam em condiçôes de oferecer 

orientaçlo ~ respeito. 
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O que se observou no Brasil vem corroborar essa afirmaç2o. 

Verificou-se que no ensino de alunos de medicina 

enfermagem, dispensava-se menos tempo para o aleitamento 

materno do que para o artificial, n!o se perm1~indo maior 

familiarizaçlo dos alunos com os problemas da t~cnica de 

amamentaçlo, bem como com os principias fundamentais da 

anatomia e fisiologia das mamas (10). 

Pesquisa recente, realizada no Municipio de Slo Paulo em 

unidades sanit~rias da Secretaria de Estado da Sa~de que 

integram o Distrito Sanit~rio do Butantl, revelou o 

despreparo do pessoal que atua na ~rea da sadde (médicos, 

enfermeiras e auxiliares), mostrando que os conhecimentos 

sobre aleitamento materno demonstrados eram poucos, 

incompletos e inadequados. O autor mostrou que apenas 19.5% 

dos entrevistados tinham conhecimentos considerados 

satisfatórios e 65.7% tinham conhecimentos considerados 

insatisfatórios e até mesmo errados. Observou-se ainda que os 

conhecimentos sobre aleitamento materno nlo foram obtidos nos 

cursos de medicina e enfermagem (14>. 

Diante desse quadro, entende-se porque em pesquisa também 

recente, verificou-se a interfer•ncia negativa do setor sadde 

no h~bito de aleitamento materno, pois a maior frequ•ncia ao 

pr~-natal e/ou parto hospitalar, diminuiu a mediana do tempo 

de aleitamento <43). 

Muitos outros fatores foram também apontados para explicar, 

em parte, o declinio do aleitamento materno e o desmame 
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precoce, tais como: migraçlo de zona rural para urbana; 

propaganda junto ~ populaçlo de substitutos do leite materno 

através dos meios de comunicaçlo de massa; trabalho da 

mulher; despreparo; desestimulo e desconhecimento do valor do 

aleitamento materno por parte das mies, principalmente nos 

grandes centros urbanos, onde ele j~ nlo faz parte da cultura 

da populaçlo (7,34,45,51 >. 

A situa~lo de abandono progressivo do aleitamento materno e 

sua substitui~lo pelo aleitamento artificial vem sendo 

apontada por muitos autores como um dos fatores respons~veis 

pela alta morbidade e mortalidade no primeiro ano de vida em 

paises em desenvolvimento. Isso pode ser entendido tendo em 

vista as precArias condi~ões de vida de grande parte da 

popula~lo desses paises, tornando essa substitui~lo um risco 

para a saóde das crian~as. 

1.2. ALEITAMENTO MATERNOr MORBIDADE E MORTALIDADE 

Estudos associando morbidade e mortalidade com tipo de 

aleitamento v•m sendo realizados h~ bastante tempo, em países 

desenvolvidos. Entre 1924 e 1929 em Chicago realizou-se um 

estudo prospectivo acompanhando 20.061 crian~as nos primeiros 

meses de vida. 

Ocorreram 218 mortes durante os 5 anos de estudo o que 

representa uma mortalidade total de 1.1X •• Dessa, 6.7X foi no 
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grupo com aleitamento materno, 27.2% no grupo com aleitamento 

misto e 66.1% no grupo com aleitamento artificial. A 

morbidade total no grupo com aleitamento materno foi 37.4%, 

no grupo com aleitamento misto 53.8% e no grupo com 

aleitamento artificial 63.6% ( 19). 

Na Inglaterra, em estudo retrospectivo, através do registro 

de dados de crianças pertencentes a uma clinica, nascidas 

entre 1936 e 1942, chegou-se ~ seguinte concluslo: as 

crianças com aleitamento materno quando adoeciam tinham o 

periodo da doen~a e recupera~~o mais curto do que as crian~as 

com aleitamento artificial (38). 

Mais recentemente, em outras regi~es menos desenvolvidas, 

indmeras pesquisas nessa ~rea começaram a ser realizadas. 

No Chile, em 1969-70, em trabalho retrospectivo que envolveu 

96% das mulheres de 15 comunidades rurais, com idade entre 

15-44 anos, verificou-se que ocorreram 3 vezes mais mortes 

entre crian~as com aleitamento artificial antes dos 3 meses 

de vida do que entre aquelas com aleitamento materno até pelo 

menos 3 meses de vida (36). 

Da mesma forma a Investiga~~o Interamericana de Mortalidade 

na Infência realizada pela Organiza~!o Panamericana de Saúde 

mostrou uma alta propor~!o de mortes por diarréias e 

desnutri~~o em crian~as recebendo pouco ou nenhum leite 

materno (37>. 
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Outros trabalhos realizados em regiôes da India apresentaram 

resultados que coincidem num ponto: a morbidade e a 

mortalidade s!o sempre maiores, nos primeiros meses de vida 

entre crian~as com aleitamento artificial (9,27). 

No Chile, o acompanhamento de uma coorte de 207 crian~as da 

~rea central de Santiago mostrou que o ndmero de casos de 

diarréia foi quatro vezes maior e a desnutriçlo foi tr•s 

vezes mais frequente entre as crianças com ale1tamento 

artificial do que entre aquelas com aleitamento materno <48>. 

Na India, acompanhando-se o crescimento de 384 crian~as, 

observou-se o aparecimento de marasmo ao redor do primeiro 

ano de vida em 6% das crianças com aleitamento artificial, 

enquanto nenhuma criança com aleitamento materno teve 

desnutriçlo severa <3>. 

Parece, também, que o aleitamento materno exclusivo durante 

pelo menos os tr•s primeiros meses de vida pode reduzir a 

incidOncia de infec~ões que exigem hospitaliza~!o (17>: 

doen~as como sarampo, diarréias, doen~as respiratórias agudas 

s!o menos graves em crian~as com aleitamento materno, 

baixando bastante a mortalidade nesse grupo (15,27>. 

Em Manila - Filipinas, em um estudo transversal, verificou-se 

que crian~as marasmàticas foram desmamadas mais cedo do que 

crian~as nutricionalmente normais (52). 

Em pesquisa retrospectiva realizada em trts vilas árabes, 

numa ~rea de Israel, verificou-se que entre 610 crianças 
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hospitalizadas antes de 6 meses de idade por gastroenterite, 

apenas 0.5% eram crianças com aleitamento materno exclusivo, 

enquanto que 25% eram crian~as com aleitamento artificial 

durante o maior periodo dos 6 primeiros meses de vida. Na 

conclus~o do trabalho o autor afirma que na regi~o estudada, 

bem como em outras regi~es com condi~~es de vida semelhantes, 

o leite materno constitui-se no alimento mais seguro para a 

criança nos primeiros 6 meses de vida <25). 

Em uma reserva. indigena no Arizona verificou-se, através de 

estudo retrospectivo, um menor risco de ter episódios de 

gastroenterite entre crianças com aleitamento materno 

exclusivo até 4 meses (18). Em outro trabalho, entretanto, no 

acompanhamento de 251 crian~as durante o primeiro ano de 

vida, n~o houve diferen~a significante no número de infec~5es 

entre crian~as com aleitamento materno e artificial mas houve 

uma rela~~o inversa entre nivel de educa~~o da m~e e 

infec~~o: aumentando nivel de educa~~o <escolaridade) 

diminuia a incidência de infec~~es independente do tipo de 

alimentaçlo (22). 

Através de dados coletados com m~es na Malêsia observou-se 

que os efeitos do aleitamento materno e variêveis ambientais 

slo fortemente interativos e mudam durante o decorrer da 

infância. O aleitamento materno nessa pesquisa estava 

associado com a sobrevivência de crian~as em casas sem égua 

encanada e esgoto. Em casas com égua e esgoto e demais 

facilidades dai decorrentes essa associaçlo foi 
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estatisticamente significante somente em relaç~o ao periodo 

entre 8-28 dias de vida ( 13). Esses resultados sugerem que as 

condiç~es ambientais s~o de fundamental importência e devem 

ser consideradas quando se busca a associaç~o do tipo de 

aleitamento com mortalidade e morbidade nos primeiros meses 

de vida. 

Segundo BEHAR (5) o lPite materno tem um papel de proteç~o 

contra infecç~es entéricas principalmente em coletividades 

onde a higiene é deficiente e o nivel de instruç~o é baixo. 

Nessas regiees nJo só a supressJo total do aleitamento 

materno, mas também a alimentaç~o complementar nos primeiros 

meses de vida se acompanham de evidente aumento na incidOncia 

de processos diarréicos. Entretanto em pesquisa retrospectiva 

realizada em Cooperstown, New York, verificou-se que as 

vantagens do aleitamento materno para a sadde das crianças 

eram evidentes mesmo depois de se controlarem as vari~veis 

sócio-económicas. Em familias com o nfvel mais elevado de 

educaçlo (escolaridade) a diferença na incid•ncia de doenças 

entre crianças com aleitamento materno e aquelas com 

aleitamento artificial foi de duas a trOs vezes menor para o 

primeiro grupo <16). Esses resultados fazem com que se 

destaque mais uma vez o valor intrinseco do leite materno 

como fator de proteçlo para a criança, valor este que 

independe das condiç~es ambientais. Esses aspectos slo muito 

bem discutidos por BULLEN e WILLIS <12) em trabalho que 

procura explicar a aparente resistOncia ~ gastroenterite de 

crianças com aleitamento materno. 
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Alguns autores, v•m pesquisando, também, a associaç~o entre 

crescimento da criança, medida pelos incrementos de peso e 

altura e o tipo de aleitamento. 

Assim é que em uma comunidade indigena da Guatemala, em 

estudo prospectivo de coorte, verificou-se que apesar do 

pequo:mo tamanho dos recém-nascidos da regi~o, o 

crescimento era adequado nos primeiros 3-5 meses de vida 

quando com aleitamento materno exclusivo <29>. 

Em pesquisa retrospectiva realizada com crianças de m•es 

per'tencentes "La Lech.;:· International" 

Washin•;;,ton. 

amam.::•ntadas 

os resultados parecem indicar que crian~as 

por mies sadias nlo necessitam de outros 

alimentos durante a maior parte do primeiro ano de vida para 

crescer adequadamente (1). 

Nessa rr1esma linha outros autores concordam que o 

materno propicia crescimento adequado, melhor do que com 

mamadeira nos primeiros 6 meses de vida (3,24,50). 

Outros destacam a importância de se saber até que idade o 

leite materno por si só é capaz de manter o crescimento 

adequado e quais os cuidados que se deve ter quando da 

introduçlo de novos alimentos (41,50). 

Encontra-se ainda na literatura, em m•?nor número, pequisas 

sobre o possivel efeito protetor do leite materno contra 

otites e processos alérgicos. Em uma dessas pesquisas, o 

autor fazendo o seguimento de crian~as por 15 meses, 
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que o aleitamento materno exclusivo prolongado protege a 

criança contra infecçaes do ouvido médio. A proteç!o seria 

devido a algum anticorpo especifico presente no leite 

materno, ou ainda ~ aus•ncia de um possível efeito irritante 

do leite de vaca que penetra no ouvido médio (40). 

Em outro trabalho também prospectivo verificou-se que em 

populaç!o predisposta a infecç~es do ouvido médio, o 

aleitamento materno teria o efeito de retardar o aparecimento 

da primeira infec~~o (35). 

Estudou-se, atrav4s do acompanhamento de 843 crian~as, a 

frequência de manifesta~~es altrgicas no primeiro ano de 

vida. Verificou-se que o leite materno deu alguma prote~~o 

contra o desenvolvimento de alergias do trato respiratório em 

crianças de pais n!o alérgicos. Entre crianças com história 

familiar de alergias os resultados obtidos n!o foram 

significantes <21 >. 

Outras pesquisas mostraram que o aleitamento materno nJo 

influiu no aparecimento de eczema atópico, rinites, 

bronquites e asma, problemas que estclriam associados com a 

história familiar dessas afec~5es <46,47>. 

No Brasil a pesquisa sobre aleitamento e morbidade está mais 

voltada para problemas como desnutriç!o, doenças infecciosas 

e parasit~rias. 

Nessa linha verificou-se que em grupos de baixo nivel sócio-

económico, crianças com aleitamento materno apresentam menor 
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incid•ncia dessas doenças do que crianças com aleitamento 

misto ou artificial (33). 

Por outro lado verificou-se independentemente da renda. uma 

associaçlo estatisticamente significante entre desnutriçlo e 

aleitamento artificial em crianças com menos de dois anos. 

Além disso, os mesmos autores consideram que o aumento da 

ocorrOncia de desnutri~~o ji nos primeiros meses de vida, 

pode estar relacionado com o desmame precoce <43>. 

Foi verificada também, em outra pesquisa, maior incid•ncia de 

patologias como pneumopatias, desidrataçlo, amigdalite e 

otite em crianças com aleitamento artificial (28>. 

No Rio Grande do Sul, em um estudo transversal, verificou-se, 

em crianças hospitalizadas, que 51% dos casos de desnutriçao 

ocorreram em crianças nunca amamentadas e apenas 4.1% em 

crian~as amamentadas por periodo igual ou maior que 3 meses 

( 30). 

Uma pesquisa retrospectiva bem recente, realizada também no 

Rio Grande do Sul mostrou que o aleitamento materno exclusivo 

está associado com bom estado nutricional entre 3-6 meses de 

vida. Entretanto crian~as maiores, ainda com aleitamento 

materno exclusivo, apresentaram maior prevalOncia de baixo 

peso em relaçlo ~ altura, do que crianças totalmente 

desmamadas ou com aleitamento misto. Embora os autores 

discutam a necessidade de mais pesquisas para explicar melhor 

esse fato, sem ddvida •1• levanta a questlo da melhor idade 

para o desmame parcial ou total <49). 
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1.3. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Da bibliografia consultada referente a aleitamento, morbidade 

e mortalidade, dois aspectos principalmente chamam a atenç~o: 

1) Tendo em vista os resultados a que chegaram esses 

pesquisadores pode-se dizer que o desmame precoce é, sen~o 

determinante, pelo menos um dos fatores que propicia o 

aparecimento de doen~as, principalmente infecciosas e 

desnutri~~o em vários graus, ainda no primeiro ano de 

vida. Isso parece ser mais verdadeiro e mais grave quando 

as condiç~es de vida da familia slo prec•rias. Em 

condiç~es favor~veis a associaçlo do desmame precoce com a 

incid•ncia de doenças parece nlo ser significante. 

2> Os trabalhos revistos slo estudos prospectivos ou 

retrospectivos de uma coorte. Nos estudos prospectivos o 

acompanhamento das crian~as é geralmente feito através do 

registro de dados obtidos em consultas periódicas em 

ambulatórios de clinicas ou hospitais, geralmente ao longo 

do primeiro ano de vida. Em algumas pesquisas o 

acompanhamento é feito através de visitas ao domicilio. 

Nos estudos retrospectivos se utiliza principalmente a 

técnica da entrevista com a mie ou responsável, aplicando

se questionários ou envio de formulários ou mesmo contatos 

telefônicos, dependendo das condi~ões da popula~~o em 

estudo e recursos disponiveis. 
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N~o se encontrou, na literatura revista, pesquisas 

prospectivas com acompanhamento diério da crian~a feito pela 

própria m~e ou responsével através de registro de sinais e 

sintomas que possam estar relacionados a problemas de saóde 

da criança. 

Achou-se que seria vélido desenvolver um trabalho de 

seguimento de crian~as, verificando a possivel associa~~o 

entre tipo de aleitamento e morbidade, aplicando-se essa 

técnica ainda nlo utilizada, qual seja, a de registro di~rio 

de alguns sintomas especificas de doenças que 

ou responsável seria capaz de identificar e anotar. 
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• OBJETIVOS 

~.1. GERAL 

Verificar a possivel associa~Jo entre tipo de aleitamento 

(materno, misto e artificial) e a ocorrOncia de queixas, 

sinais e sintomas. relatados pela mie ou respons~vel em 

crianças de O a 3 meses de idade, matriculadas no Centro de 

Saúde Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de Slo Paulo. 

2.2. ESPECIFICOS 

2.2.1. Comparar os trts grupos quanto ao número médio, ~ 

dura~~o média e ~ propor~1o da dura~~o em rela~1o 

ao tempo de exposi~lo dos episódios. 

2.2.2. Comparar os trOs grupos quanto ~ propcr~lo de crian~as 

ainda sem a incidtncia de episódios segundo tempo de 

seguimento. 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. tPOCA E LOCAL DO ESTUDO 

O estudo realizou-se de mar~o de 1984 a janeiro de 1986, no 

Centro de Saóde Geraldo de Paula Souza da faculdade de 

Saóde Pública da Universidade de S~o Paulo. 

3.1.2. POPULACAO DE ESTUDO 

S~o crian~as de zero a 3 meses de idade, matriculadas no 

Centro de Saóde e que iniciaram seu seguimento no Programa 

de Saúde da Crian~a no periodo de mar~o de 1984 a outubro 

de 1985. 

3.1.3. FORMULARIOS 

Para o levantamento de dados utilizou-se 2 <dois) 

formul~rios pr~-testados. O primeiro <Anexo 1), para 

registro dos sintomas e tipo de aleitamento, foi preenchido 

pela mie ou respons~vel pela criança. O segundo <Anexo 2), 

com dados sobre a família e nascimento da criança, foi 

preenchido mediante levantamento de dados registrados em 

prontuário. 
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3_2. MET~DOS 

3.2.1. OBTENCAO DA AMOSTRA 

Determinou-se que para fazer parte da amostra a criança 

deveria: lo) estar matriculada no Centro de Sadde para 

seguimento no Programa de Sadde Infantil; 2o) ter de zero 

até 3 meses de idade no momento da matricula. 

Duas vezes por semana verificava-se quais eram as crianças 

agendadas para primeira consulta naquele dia. Aquelas que 

atendessem simultAneamente aos dois critérios determinados 

passavam a integrar a amostra de estudo. Entraram para o 

estudo 110 crianças. Dessas 77 (70%) foram acompanhadas até 

completar 3 meses de idade. 

3.2.2. LEVANTAMENTO DE DADOS 

O formulário 1 era entregue para a m~e ou responsável pela 

criança na entrevista realizada na primeira consulta da 

criança no Centro de Saúde. 

Nessa entrevista explicava-se a pesquisa, em linhas gerais, 

para a mie ou respons~vel. Em seguida eram preenchidos os 

dados de identificaç~o da criança e explicava-se para a 

m1e ou responsêvel como utilizar corretamente o 

formulêrio: como preencher, destacando-se a necessidade 
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do preenchimento di~rio; como entender e observar cada 

um dos sintomas; a possibilidade de acrescentar outros 

sintomas nlo 

aleitamento. 

especificados; como preencher o tipo de 

Nos retornos da crian~a ao Centro de Saúde verificava-se, 

com a m~e ou respons~vel, o preenchimento do formulário e 

se necessário fazia-se refor~o de orienta~~o. 

Quando a crian~a n~o era encontrada durante o seguimento, 

tentava-se retomA-lo indo-se ao domicilio. 

Os dados sobre a familia foram obtidos diretamente do 

prontu~rio familiar no Centro de Saóde. 

3.2.3. ANALISE DOS DADOS 

3.2.3.1. Defini~~o dos eventos estudados: 

Os eventos estudados s~o caracterizados abaixo. Foram 

explicados para a m~e ou responsável em linguagem adequada: 

agita~~o. distens~o 

abdominal. Conceituado, também, como cólica. Sem 

associaçlo com fezes amolecidas. 
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- quatro ou mais evacuaçcres liquidas em 

espaços de tempo menores que o comum. 

- a criança elimina pela boca o conteúdo 

gistrico em jatos fortes. 

- ~gr ~! gyy~~g - choro e agitaç~o que se intensificam ao 

se apertar levemente o trigus. 

entupido a 

criança fica irritada, acorda virias vezes durante o 

sono, tem dificuldade para mamar; quando escorrendo, hi 

- i9§§! - evento de f~cil identificaç•o. 

- sh~~~Q DQ P!itg - respira~~o com ruido, vibraç~o. 

febre - evento medido. Verificou-se se a m~e possui a 

termOmetro e se sabia usA-lo. 

- 9Yir9§ - qualquer outro evento n~o especificado no 

formulério 1, anotado pela m~e ou responsével. Exemplo~ 

intestino preso, alergia, etc. 

respons~vel foi 

orientada para anotar uma das trOs possibilidades: 

de peito <aleitamento materno), mamadeira 

<aleitamento artificial) ou ambos <aleitamento misto>. 

evento 

qualquer em pelo menos um dia. 
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qu~ o 

~vento ocorre. 

O mesmo evento pode constituir vêrios episódios desde 

que apare~a virias vezes durante o seguimento da 

crian~a com interrupç~o de pelo menos um dia. 

- P~!m!!~g !e!§Q~!g - 4 o evento que 

durante o seguimento da criança. 

aparece 

- çQni~U1Q l - formado pelos eventos: dor de 

primeiro 

barriga, 

diarréia, vOmites e febre. Para se considerar como 

conjunto 1, pelo menos dois desses eventos devem 

aparecer simultaneamente no mesmo dia. 

- ÇQQJYD!Q 2 - formado p~los eventos: dor de ouvido, 

nariz entupido ou escorrendo, tosse, chiado no peito e 

febre. Para se considerar como conjunto 2, pelo menos 

dois desses eventos devem aparecer simultaneamente no 

mesmo dia. 

Os conjuntos 1 e 2 s~o também episódios. 

3.2.3.2. Outras variãveis estudadas: 

Os dados referentes ~s variêveis do formulirio 2 <Anexo 2) 

foram utilizados para caracteriza~~o da familia e da 

criança estudada. As vari~veis s•o: sexo, idade da criança 
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no inicio do seguimento, peso ao nascer. tamanho da 

familia, ordem nascimento da criança, idadt:'?, 

escolaridade e ocupaç~o da m~e ou responsável, renda 

familiar. 

3.2.3.3. Pr~para~~o dos dados para anális~: 

Os dados foram transcritos do formulário 1 <Anexo 1) para 

uma folha resumo onde anotou-se, para cada crian~a. a idade 

no inicio e no fim do seguimento e a dura~lo do mesmo em 

dias, a idade da crian~a e o dia do seguimento em que se 

iniciou o primeiro episódio e sua dura~lo. O mesmo foi 

feito em rela~lo aos demais episódios que ocorreram durante 

Obteve-se assim um quadro dos eventos 

ocorridos com cada criança durante seu seguimento no 

estudo. Os dados coletados no formulário 2 por estarem pré

codificados foram utilizados diretamente para a análise. 

3.2.3.4. Metodologia da análise: 

Para análise dos dados foram definidos trts grupos de 

G' ian~as: 

1 ) Crianças com a lE-i tan1ent.o mat.•::-rn<J ( Mfi ) .. 

2 ) Crianças com aleitamento misto ( MI ) .. 

3) Crianças C<)m aleitamento art if' i c ia l < Ar.;: >. 
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As seguintes hipóteses foram testadas: 

H.O. Na popula~1o estudada nlo existe associa~1o 

entre tipo de aleitamento e a incidência de sinais 

sintomas de doenças, anotados pela mie ou 

respons~vel pela criança. 

H.1. Na popula~lo estudada existe associaçlo entre 

tipo de aleitamento e a incid~ncia de sinais e 

sintomas de doen~as anotados pela mie ou respons~vel 

pela criança. 

Para tanto, calculou-se para os três grupos de crian~as: 

- Número m•dio dos episódios por crianças-dia de exposiçlo 

para cada sinal ou sintoma <Anexo 3). Foram feitos 

testes qui-quadrado 

dos grupos. 

<11,32,42) para a comparaçlo 

- Dura~1o m•dia em dias dos episódios para cada sinal ou 

sintoma <Anexo 3). Efetuou-se análise de variência (8) 

para a compara~lo dos grupos. 

- Proporçlo da duraç1o em dias dos episódios em rela~1o ao 

total de dias de exposiç1o <Anexo 3>. 
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Proporçlo de crianças ainda sem episódios, segundo 

tempo de seguimento. Utilizou-se para tanto a técnica 

de t~bua de sobreviv•ncia para dados censurados (11). 

Para as variâveis utilizadas para caracteriza~~o da familia 

e da crian~a, nos tr•s grupos, calculou-se a mtdia, desvio 

padr~o. mediana, moda e efetuou-se anêlise de variància e 

qui-quadrado. 
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4. RESULTADOS 

4.1. DESCRICAO DA AMOSTRA 

SEXO 

Foram acompanhadas 77 crian~as até completarem 3 meses de 

idade. 

As Tabelas 1 e 2 mostram respectivamente a distribui~lo das 

crianças segundo tipo de aleitamento e sexo e segundo tipo de 

aleitamento e idade no inicio do seguimentó. 

TABELA 1 -Número e porcentagem(%) de crian~as de zero a 3 
meses de idade matriculadas no c.s.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento na entrada 
do estudo e sexo, 1984/86. 

A L E I T A M E N T O 

-~Ati~~õ------~i~fõ------~~tifiti~[-

N /. N /. N /. 
TOTAL 

N % 

MASCULINO 25 56.82 9 52.94 8 50.00 42 54.55 

FEMININO 19 43.18 8 47.06 8 50.00 35 45.45 

TOTAL 44 100.0 17 100.0 16 100.0 77 100.0 

X = 0.243 

A distribuiçlo percentual por sexo nos tr•s grupos é 

praticamente a mesma, nlo havendo diferença estatisticamente 

significante. Nos grupos MA e MI h~ predomínio do sexo 

masculino e no grupo AR a proporçlo dos sexos é a mesma. 

32 



TABELA 2- Número e porcentagem(%) de crian~as de zero a 3 
meses de 1dade, matriculadas no C.S.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento e idade do 
no inicio do seguimento, 1984/86. 

A L E I T A M E N T O 
IDHDE NO 
INICIO 
(dias) 

MFITEPNO 
N % 

r1I~>TD 

N % 
HF;:T I F I C I FI L. 

N ~:, 

TDTFII... 
"/ 
/u 

10 20 "7 1 ~::;"? 1 n .::. :1.1 .l6 o o"() ? :i. :1. ,i !:;o 
n ,,) I 

20 ~$() l :~: ~~:lu 2? 4 ~~·: ~~ fi !::; ~l :.;) :1.8" l~:; :1. 9 ~::A· u 6 -r 

30 40 9 ~;;'!()" 4~::i 6 ~3 ~:i " ~~~ c; 3 lB.T:i :1.8 :~~ ~:~ 11 ]0 

40 L:; o I t~:i.91 1"'1 1:1. ·~i 4 ~~~:; 11 ()0 1 ~l :1.6.tiB ,::, 11 { \.i 

50 60 4 <j "09 1 ~::; .. B8 1::· 
.,,1 3:1. " ~:~ !:t :lO :L::·~" 9<? 

60 I -••no 70 4 ? "()<_i 1 ~::i .. B8 J. é;" ~~!::i 6 7 
u l<) ' I 

70 + 1 ~~ u :';:!'7 :l. ~:i. BD () 0 .. 0 :::: ~::: .. 60 

TOTfil... 44 100.0 11 100.0 16 100 .. 0 T7 100.0 

MEDHl 

DES\J I O PADRFIO :1.6.06 

ME:OIANFl 

MDDfl 
3:1., 42 46, 51 

r observado: 2 .. 0543 

Nos grupos MA e MI a maior proporçlo de crianças tinha entre 

20 e 40 dias de vida quando entraram na pesquisa: 47 .. 72% no 

grupo MA e 58.82% no grupo MI. No grupo AR a maior propor~~o 

tinha entre 40 e 60 dias de vida: 56.25% .. Como consequéncia a 

média <:l do ·;;Jr· u p Cl F-lF< 

Serviço de Pib!iotP.ea e O'JcumP.ntaeão 
FACUW ... ::>E l E $1\ÚOt PUJLICA 
ll&ltUt::O~Aru: ru: ~IJAUL.O __ 

Ulli pouco 



maiores. Essa diferença n~o é estatisticamente significante 

< r = 2. O~i43 >. 

A Tabela 3 apresenta a distribuiç~o das crianças segundo tipo 

de aleitamento e peso ao nascer. 

TABELA 3- Nómero e porcentagem(%) de crianças de zero a 3 
meses de idade matriculadas no C.S.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento e peso ao 
nascer, 1984/86. 

PESO AO 
NASCER 

2000 : ·--

2500 :--

3000 :--

3500 : ·--

4000 : -·-

IGNORADO 

2!::i00 

3000 

3!::;oo 

4000 

+ 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO 
N % 

4 9.09 

8 18.19 

1 .,. 
·-· 34.09 

11 25.00 

4 9.09 

2 4.55 

MISTO ARTif'ICifR. 
N /. N /. 

1 ~i. 88 

7 41.18 4 2!::i.OO 

4 2~l" ::i3 8 ~i O. ()0 

3 1'7"6!:i 2 12. !)() 

1 ~3 n 88 2 1~~ .. 50 

1 !5. 88 

TOTAL 
N /. 

c:· 

·-· 6 .. 49 

19 24.68 

27 3!:i .. 06 

16 20" '78 

7 9.10 

3 3"90 

-····· ·-· ·-· ............ - .... ·- .... ·-· .... -·· .... ·- ·-·- ·-· .................................... -· .... -- -~· ............ -· ·-· .... -· ........ -· ·-· ........ -· -· .... ·-· ......... ·-· .....•. ·-· ................ ·-· ......... ·-· ·-· ·-· .... 
TOTAL. 

MEDIA 

DESVIO PADR~O 

MEDIANA 

MODA 

44 100.0 

3260·3 

!548. 1 

3200·3 

2700, 30!:i0, 
3140, 3500, 
3650, 3'700, 
3800 

17 100.0 16 

3000·3 

r observado~ 0.3913 
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R prevalOncia de crianças com baixo peso ao nascer foi de 

MA = 9.09% e MI = 5.88%. No grupo AR nenhuma criança nasceu 

com peso abaixo de 2500g. Entre 3000 e 3500g se situa a maior 

porcentagem de crianças nos grupos MA e AR (34.09% e 50.00%). 

No grupo MI a maior porcentagem se situa entre 2500 e 

3000g (41.18%). O peso médio foi semelhante para os tr•s 

grupos n~o havendo diferença estatisticamente significante 

(F= 0.3913). 

As Tabelas 4 e 5 mostram a distribui~Jo de crian~as segundo 

tipo de aleitamento e tamanho da familia e tipo de 

aleitamento e ordem de nascimento da criança. 
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TABELA 4- Nómero de porcentagem(%) de crian~as de zero a 3 
meses de idade matriculadas no c.s.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento e tamanho da 
familia, 1984/86. 

TAMANHO tiA 
FAM!LIAIIE 

r.> .:.. 

3 

4 

1::" 

·-· 
6 e + 

l(iNORADO 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO 
N % 

~i 11.36 

20 4!:i. 4~5 

11 2!:i. ()() 

4 9.09 

2 4. ~54 

2 4. !54 

MISTO 
N % 

. ., 41.18 

·-·=· 29.41 

2 11 .•. 76 

3 17.65 

ARTIFICIAL 
N % 

~=~ 12.~:;0 

1!. .. 
•,,1 31 "~-:!!5 

5 31 .. :;;!~i 

3 18. T5 

1 6 "r:::!:i 

TOTflL 
N % 

14 :1.8 .. :1.8 

30 38.96 

18 !;;~3" ~l8 

10 12.99 

3 ~l .. 90 

2 2.60 

........................ ·-· ............................ -·· .......................................................... ·-· ........ -~· -~· .... ·-· ............................................................................................... ·-· ....................... . 
TOTAL 44 100.0 17 100.0 16 100.0 77 100.0 

MEDIA 3.5 3.06 3. -n;:; 

IIE~3V I O PADRRO 1.21 1.14 1.12 

MEDIANA 3 3 4 

MODA 3 2 

r observado: 1.5693 

liE Inclui a crian~a. 
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TABELA 

ORDEM DE 
NASCIMENTO 

lo. 

2o. 

3o. 

4o. 

5o. 

l(;NORRDO 

TOTAL 

c:· 
·-' Ndmero e porcentagem(%) de crianças de zero a 3 

meses de idade matriculadas no c.s.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento e ordem de 
nascimento da criança, 1984/86. 

R L E I T R M E N T O 

MRTEI:;:No 
N :r. 

MISTO 
N X 

RFHIFICIRL TOH1L.. 
N % N % 

,.,,., 
.:...:.. 50.00 

14 31.82 

4 9.10 

1 2 .2·7 

1 2. ~rr 

2 4. 5!5 

44 100.0 

11 64. ·r o 

1"/ 100.0 

X = 10.679611E 
6 

7 43.75 40 !'.H. <?5 

6 3"(. !50 20 25.97 

3 18.75 1.1 14. ~:::9 

3 :3 "r;o 

1 1 .. ~w 

2 2 .. 60 

16 100.0 rr 

* Exclui ignorado. 4o. e 5o.= um só grupo. 

Na Tabela 4 verifica-se que nos tr•s grupos a maior 

porcentagem da amostra se distribui em famílias de 21 3 e 4 

pessoas (81.81%, 82.35% e 75%). No grupo MI encontra-se uma 

porcentagem elevada <41.18%) de familias constituidas por 

duas pessoas, ou seja, a mie e a criança. 

Os dados mostram uma diferença pequena entre os trts grupos 

nlo sendo estatisticamente significante <r = 1.,5693). 
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Os dados da Tabela 5 vém corroborar o que se verificou na 

Tabela 4 pois 81.82% das crian~as no grupo MA, 64. "70% no 

grupo MI e 81.25% no grupo AR slo primeiro e segundo filhos, 

o que condiz com familias de até 4 pessoas. 

Na Tabela 6 encontra-se a distribuiç•o das crianças segundo 

tipo de aleitamento e idade da m•e ou respons~vel. 

TABELA 6- Ndmero e porcentagem(%) de crianças de zero a 3 
meses de idade matriculadas no C.S.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento e idade da 
m•e ou respons~vel, 1984/86. 

IDADE DA 
MAE OU 
RESPONSRVEL 

!1.5 :-- 20 

20 :-- 25 

25 :-- 30 

30 : --· 3~5 

35 :-- + 

IGNORADO 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO 
N % 

4 9.10 

13 29.55 

1'"' .::. 2.7" 27 

10 2~!!. 73 

2 4 .~i4 

3 6.82 

MISTO Al=i:TIFICIAL 
N % N % 

1 :; "88 1 6 H~~!:; 

4 23. !:i3 4 25.00 

r.· 
·-' 29.41 ·r 4~l. ·n::; 

4 23 H ~=~~1 2 12 .. !50 

3 1"7. 6~i 2 12.50 

TOTAL 
N % 

6 7 .. "19 

21 27"27 

24 31. .. 1"7 

16 20.78 

7 9 .. 10 

3 3.90 

rõr Ãi= .............. -· ··- .... ·-· ........ 4 4 .... -··i õ õ .. ~. 'õ ............ i :7 ....... i õ<> ·::· õ ....... ·- .... i 6 ............ i õ õ ·:· õ ............... 7 7 ................... i õ õ ·:· õ 

MEDIA 2~5" 8 26.4 

DESVIO PADRAO ~:. .. 84 

MEDIANA 26 

MODA 21, 27 ~!:J. r 26 

r observado: 1.0483 
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Em média as m•es do grupo MA s•o mais jovens que as m•es dos 

grupos MI e AR, porém a diferença n•o é estatisticamente 

significante <F= 1.0483>. 

Nas Tabelas 7, 8 e 9 apresentam-se as distribui~ôes das 

crianças segundo tipo de aleitamento e respectivamente 

escolaridade da m~e ou responsável, profiss~o da m~e ou 

responsável e renda familiar. 

TABELA 7- Número e porcentagem(%) de crian~as de zero a 3 
meses de idade matriculadas no C.S.G.P.S. da 
FSP/USP, segundo tipo de aleitamento e 
escolaridade da m~e ou responsável, 1984/86. 

ESCOLARIDADE 
DA MAE OU 
RESPONSRVEL 

NENHUMA 

PRIM.INCOMPL. 

PRIM.COMPL. 

GIN.INCOMPL. 

GIN.COMPL. 

COL.INCOMPL. 

COL.COMPL. 

UNIV.INCOMPL. 

UNIV.COMPL. 

IGNORADO 

TOTAL 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO 
N % 

1 2.27 

8 18.18 

15 34.10 

4 9.10 

8 18.18 

1 2.27 

4 9.10 

3 6.82 

44 100.0 

MISTO 
N % 

5 29.41 

9 52.94 

3 17.65 

17 100.0 
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ARTIFICIAL 
N % 

5 31.25 

5 31.25 

2 12.50 

3 18.75 

1 6 ~~ 
-~~ 

16 100.0 

TOTAL 
N % 

1 1.30 

18 23.38 

29 37.66 

9 11.69 

11 14.29 

2 2.60 

4 5.19 

3 3.90 

77 100.0 



A classificaç~o utilizada para escolaridade foi adaptada de 

ALVARENGA et al <2>. 11.37% do grupo MA têm colegial e 

universit~rio completo, no grupo AR apenas 6.25% t•m colegial 

completo e no grupo MI nenhuma mie atingiu esse nivel de 

escolaridade. Nos grupos MA e AR a porcentagem da populaçlo 

com gin~sio completo é praticamente a mesma. No grupo MA, 

61.38% da popula~~o se distribui nas categorias primário 

incompleto e completo e ginásio incompleto, no grupo MI, 100% 

da popula~~o têm essa mesma distribui~Jo e no grupo AR 75%. 

Esses dados indicam, aparentemente, um maior nivel de 

escolaridade no grupo MA ficando o pior nivel de escolaridade 

no grupo MI. 

Na Tabela 8 verifica-se que 

38.64%, MI 41.18% e AR = 43.75%. Nos grupos MI e AR 

propor~~o de empregadas domésticas é duas vezes maior que no 

grupo MA. MI = 35.29%, AR = 31.25% e AM = 15.91%. Enquanto 

isso, no grupo MA aparecem profissaes como dentista, 

professora prim~ria, o que mostra um nivel profissional mais 

elevado. 
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TABELA 8- Ndmero e porcentagem(%) de crianças de zero a 3 
meses de idade matriculadas no C.S.G.P.S. da 
FSP/USPY segundo tipo de aleitamento e ocupa~~o 
da m•e ou respons~vel, 1984/86. 

OCUPAÇAO DA 
MAE OU 
RESPONSF-lVEL 

PRENDAS DOM. 

EMPREGF-lDA DOM .. 

AUX.ESCRIT~RIO 

COMER C I F-li~ I A 

DENTISTA 

SERVENTE 

SECI~ETf9RlA 

VENDEDOF~A ( LOJA 

ESTAGIPIRIA 

CAIXA 

F'ROF.PRIMPIRIA 

ATENDENTE ENF. 

AUX.DENTISTR 

VENDEDORA ( DOM. 

MANICURE 

ESTUDFINTE 

ESCRITURPIRIA 

AJUD.COZINHA 

AUX.PROC.DADOS 

DESEMPREGADA 

ICiNORADO 

) 

) 

A L E I T A M E N T O 

MATEI~NO 

N % 

1.7 38.64 

·r 1!:i .. 91 

3 6.B2 

2 4 • !:i!) 

2 4 ·=··=· " ......... 

1 !;:! • 2'7 

1 2 .. 27 

1 2 .. 2"7 

1 2.27 

1 2 .. !;::'7 

1 2 .. 2"7 

:l 2 .. ~~7 

1 :;:~ .. 2"7' 

1. !~ .. 2'7 

1 2" 2'7 

3 6.m:: 

MISTO Af(fiFICIAL 
N % N % 

-, 41 .. 18 ·r 43 ... 75 

6 35 .. :29 5 31"~:~5 

1 !;:i.88 1 6 u !;:~~:i 

,., 
.::. l. 2 .. !50 

1 5.88 

1 !) • 88 

1 6 .. ~;;!!) 

1 5.88 

TOTAL 
N % 

31 40,!;:~6 

18 23.38 

~~ ~l" 90 

2 2.60 

~;:: 2.60 

!;:~ ~~1t 60 

~::: 2.60 

1 1.30 

1 :1.. ~lO 

,., 
.::. 2.60 

:L :1..30 

1 :1.. :w 

l 1 .. 30 

1 :1..30 

1. :1 .• ~}0 

1 :L. 30 

:1. 1 .. 30 

1 :l • :30 

1 :1..,3() 

1 1.30 

3 ~l .. 90 
............. ~ ......................... '''" ............. ·- ··- ........ ··- ....................•........... ·-· ........ ·-· ·- ........ ·-· .... ·-· ·- .... ··- ............ ·-· ·-· ·-· ·-· .... ·-· .... ·-· ·- ......... ·-· ............................... ·-· ·~· ........ 
TOTAL 44 110.0 1.7 1.00.0 16 :1.00.0 77 100.0 
................ ·-· ••.• ·-· ............................................ ·-· ··- ................................................ ·-· ·-· ................ ·-· ·- ................ ·-· ........ -· .... ·-· ........ ·- ................ ·-· .... ·-· ··- "'* ·-· ·-· ·-· .... 
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TABELA 9- Número e porcentagem(%) de crian~as de zero a 3 
meses de idade matriculadas no c.s.G.P.S. da 
FSP/USP? segundo tipo de aleitamento e renda 
familiar em salários minimos, 1984/86. 

RENDA 
FAMILifiR 
( sa l.minimos) 

< 1 

1 : -·- 2 

2 3 

3 : ·-··- 4 

4 : .... _, 5 

5 : ·-·- 6 

6 : -·- + 

IGNORADO 

A L E I T R M E N T O 

MATERNO 
N % 

~~ 6.82 

10 22 .. '73 

11 2!:i. 00 

7 1~5.91 

2 4. !:i5 

2 4. !:i5 

4 9.10 

5 11.36 

MISTO ARTIF'ICIFIL 
N % N % 

1 6 .. !2:!:; 

9 52.94 5 3:1. .2!5 

1 !:i. 88 2 1 !;:~ n !;;i() 

2 11. '76 3 18. -n:; 

1. 5.88 1. i>,. 2~i 

2 11. '76 

1 !:i. 88 

1 5.88 4 25.00 

TOTHL 
N % 

4 ~5 .. 19 

24 3L 1'7 

14 1El .. 18 

12 1 !5. 58 

4 !:i • 1. <y 

4 !) • :L <t 

o::· 

·-· 6"49 

10 12 n <]9 

-------------------------------------------------------------·-----
TOTAL 

MEDIA 

DESVIO PADRAO 

MEDIANA 

MODA 

44 100.0 1"( 100.0 16 

3.1 2. ·r 

2. ~5 2.8 

2. ~5 1.8 

1n37 2" 1 1.0 

r observado: 0.7453 

4 r.• .:.. 

100.0 77 10().0 

2.2 

1.3 

2.1 

1.8. ~~"~i 



Em relaçlo ~ renda familiar verifica-se na Tabela 9 que a 

renda média bem como a renda mediana s~o um pouco maiores no 

grupo MA embora essa diferen~a n~o seja estatisticamente 

significante CF= 0.7453). 

4.2. N~MERO E DURAÇAO DOS EPISODIOS 

As Tabelas 10, 11 e 12 mostram para cada evento estudado o 

ndmero médio de episódios por crianças-dia de seguimento, a 

duraçlo média dos episódios e a proporçlo da duraçlo em dias 

dos episódios em relaçlo ao total de dias de exposiçlo para 

os trfs grupos estudados: crianças com aleitamento materno, 

misto e artificial. Mostram, ainda, os resultados dos Testes 

X e anAlise de varitncia. 

43 



TABELA 10 - Ndmero médio de episódios por crianças-dia de 
seguimento segundo tipo de aleitamento e 

SINTOMAS 

DOR DE BARRIGA 

ItiAF<REIA 

V~MITOS 

DOR DE OUVIDO 

NflR I Z ENTUPI DO 
OU ESCOr.;:RENDO 

TOSSE 

CHIADO NO PEITO 

FEBRE 

OUTROS SI NTOMf-lS 

CONJUNTO UM 

CONJUNTO DOIS 

sintomas. 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO 

0.0948 

0.0110 

0.0277 

0.0136 

o. 03~56 

0u()240 

0.007'4 

0.0107 

> 
0.01!:i8 

MISTO 

> 
0"1404 

o. 0~~48 

0.0110 

> 
o. 01.>!52 

o. 01~52 

0.01.81 

( z.::•ro) 

0.0263 

> 
o. ()~}63 

AHTIFICIAL 

0.01~54 

0.0300 

o. 03~2:4 

o. ()1 !:;i'{' 

0.0093 

(). ()()93 

O. OO~H 

0 .. 0138 

0.01.40 

111 Valores estatisticamente significantes. 
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2 
X 

2 

4.9160 

* 1.1 .. 42~::i8 

~~. ~H82 

3 .1.·n~o 

3.0909 

* 6. 2~:~88 

2.6175 

111 6.5202 



TABELA 11 - Duraç•o média em dias dos episódios, segundo tipo 
de aleitamento e sintomas. 

SINTOMAS 

[lO R DE BRRRIGFt 

[IJ:ARRf.IA 

VOMITOS 

DO f-< DE OUVIDO 

NARIZ ENTUPIDO 
ou ESCORRENDO 

TOSSE 

CHIADO NO PEITO 

FEBRE 

OUTROS SINTOMI1S 

CONJUNTO UM 

CONJUNTO DOIS 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO MISTO flRTIFICJ:F-lL 

3.14 :l. <J2 ~~ .19 

1.67 1. ~:i3 1. 6:;:~ 

1.38 1. 33 1.60 

2 .. ~2'7 1 .. 1 ~:~ :L .,!50 

!;;! "<f~::! 2 .. ~10 !;;! .. <t~:; 

r;. t.-::·c· .:... .......... 2. :1.8 3.10 

3.08 1. 73 ~;::. 80 

l . !:i6 2 "4~i :;:~. '7() 

3 .. :~~4 ( zero) :3. 00 

1. 3~~ l. J\'7 l 1::'1!:' " ..... _. 

2 .. 20 l,.6:l 2.BO 

ANRL.ISE DE 
VARJ:ANCHl (F) 

o. <J<J20 

O .. :t.O~H 

(). 60!:i<j 

o. 7' :l.:l8 

o .. 938~5 

o. !:H~r7 

O. 66B!;;; 

:;;~ .. ~=~ ~~~ ·r 3 

o .. o~~o :L 
('7.J.~HIE) 

(). ~~4'7() 

1.5298 

* Teste t da diferença entre a média materno/artificial e o valor 
z~~r'o. 



TABELA 12 - Proporç~o da duraç~o em dias dos episódios em 
relaç•o ao total de dias de exposiçlo, segundo 
tipo de aleitamento e sintomas. 

A L E I T A M E N T O 

MATERNO MISTO ARTIFICIAL 
SINTOMI1S 

ItOI;: DE BAI:;:RIGFl 29. '74 27.01 11.3l. 

DI ARREIA 1.84 3,.60 1.99 

VOMITOS 3.82 3.31 2.46 

ItOF~ DE OUVIDO 3.10 1 .. 2~~ 0.46 

NARIZ ENTlJPIDO 
ou ESCORRENDO 10.41 14.96 9 .. !S!:i 

TOSSE 6 .. 12 6.80 4.87 

CHIADO NO PEITO 2" 2"7 2" 6~~ 2 .. 6:~ 

FEBRE 1. 5~~ 4.,4!::i :;;~" 4'7 

OUTROS SINTOMAS ~5.11 ( zero ) o" <J~:~ 

CONJUNTO UM 2 "9~; 3 .8'7 2" 15 

CONJUNTO DOIS ~5 "68 ~:.. 87 3 .. <Jo 
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Quanto a nctmero médio de episódios (Tabela 10), verifica-se 

que para os tr•s grupos de crianças estudadas e em relaçlo a 

todos os eventos, as diferenças slo muito pequenas. Os 
" ~ 

resultados dos Testes X mostram que n~o s~o estatisticamente 

significantes, a nlo ser em relaçlo aos eventos dor de 

barriga, nariz entupido ou escorrendo outros sintomas e 

conjunto dois. 

Em rela~1o ~ dura~1o dos episódios <Tabela 11) ~a 
Q- maiores 

diferen~as entre os tr&s grupos ocorreram com os eventos: dor 

de barriga, febre, outros sintomas e conjunto dois. 

Entretanto, observando-se os resultados da an~lise de 

verifica-se que as diferenças nlo slo 

estatisticamente significantes. 

Em rela~1o a outros sintomas, a diferen~a entre a m4dia 

materno/artificial o valor zero do grupo MI 

estatisticamente significante <t - 7.13). Quanto~ proporçlo 

da duraçlo em dias dos episódios em relaçlo ao total de dias 

de exposiçlo <Tabela 12), verifica-se que é maior no grupo MA 

para os eventos dor de barriga, vómitos , dor de ouvido e 

outros sintomas. Para os demais sintomas a maior proporçlo de 

duraçlo est~ no grupo MI com exceçlo do evento ch1ado no 

peito em que a proporçlo é praticamente a mesma nos 3 grupos. 
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4.3. PROPORÇAO DE CRIANÇAS AINDA SEM EPIS~DIOS 

Os gr~ficos de 1 a 12 <Anexo 4) representam a proporçlo de 

crianças ainda sem a incid•ncia de episódios, segundo tempo 

de seguimento, nos tr•s grupos estudados. As diferenças entre 

os trts grupos só foram significantes em relaçlo ~ febre (p = 
0.03584) e outros sintomas (p = 0.02733). 
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5. COMENTARIOS 

Os tr&s grupos de crian~as estudadas podem ser considerados 

semelhantes, visto que as pequenas diferen~as observadas quanto 

a sexo, idade no inicio do seguimento e peso ao nascer nlo 

foram estatisticamente significantes. 

rela~Jo ~ familia da crian~a estudada. 

O mesmo ocorreu em 

Vale a pena, entretanto, destacar que as mies ou responsáveis 

das crianças do grupo MA t•m melhor nivel de escolaridade e 

consequentemente melhor nivel de ocupaçlo profissional e de 

renda familiar. 

Em rela~Jo ~ metodologia escolhida, qual seja, estudo 

prospectivo com acompanhamento diário da crian~a. feito pela 

mie ou respons~vel. verificou-se o seguinte: 

- Grande interesse e capacidade para entender a importtncia do 

seu papel no seguimento da criança, demonstrados pela mie ou 

respons~vel. Esse fato torna-se evidente ao se verificar que 

dos 110 casos selecionados inicialmente, houve duas recusas e 

tr•s casos cancelados no decorrer do seguimento, ao se 

verificar a impossibilidade da m~e entender, acompanhar e 

anotar corretamente os eventos ocorridos com a crian~a. Esses 

cinco casos compreendem 4,5% da amostra. 
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Acredita-se que a facilidade em se obter a participaç2o da 

mie ou respons~vel pela criança se deva ao fato de a 

populaçlo que constitui a demanda do Centro de Sadde Geraldo 

de Paula Souza ser bastante trabalhada pelos v~rios 

profissionais que 1~ atuam, desenvolvendo grupos, cursos, 

estudos e pesquisas. Acredita-se, também, que os dados 

obtidos mediante o acompanhamento di~rio da criança, feito 

pela mie ou respons,vel,slo fidedignos. Isto porque entende

se que a informaçlo obtida desta forma é semelhante ~quela 

registrada em prontu,rio pelo médico, pois a anamnese médica 

é baseada em informaç~es que a mie fornece. 

- Em relaçlo ao tamanho da amostra, encerrado o periodo de 

levantamento, haviam sido selecionadas inicialmente 110 

crian~as. Dessas, 77 foram acompanhadas, sendo 60 completadas 

no Centro de Saúde e 17 recuperadas no domicilio; 28 casos 

nJo foram recuperados por mudan~a da familia, endere~os que 

n~o existiam e familia desconhecida no endere~o fornecido: 5 

casos foram desist•ncias e cancelamentos. 

Acredita-se que as dificuldades encontradas slo inerentes ~ 

própria metodologia utilizada, qual seja, a de acompanhamento 

prospectivo de uma coorte. No presente estudo, um fato 

concorreu, também, para dificultar o processo: durante o 

tempo de acompanhamento houve alguns periodos de paraliza~lo 

no Centro de Sadde dificultando sobremaneira a entrada e 

acompanhamento das crianças. 
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O quadro abaixo sintetiza o que foi descrito: 

N~MERO DE CRIANÇAS 
SELECIONADAS INICIALMENTE •••••• 110 •••••••••••••• ->> 

CASOS 
CENTRO 

COMPLETADOS NO 
DE SA~DE •••••••••••••• 60 . 

< :lOO%) 

• .... ) ) ..,., ( 70% ) 

CASOS RECUPERf1DOS NO 
ItOMICILIO .............................. .. 17 

CASOS NRO Rl~CUPEI=~f·1DOS .. .. . . . .. 2B ( 2!:!i y 4% ) . .. .. .. .. 

..... )) 3~i ( 30%) 

CASOS CANCELADOS E 
DESIST~NCIAS n n • n • n n • • n n n n a u n • n n ~=i ( 4 y !;:i% ) . . .. .. .. 

Quanto ao tempo de acompanhamento das crianças, determinou-se 

que seria até 3 meses de idade apesar de se encontrar na 

literatura seguimentos até 6 meses de idade e muitos até o 

final do primeiro ano de vida <15,23,25,33,44,45). Isto 

porque verificou-se, em levantamento prévio no Centro de 

Sadde, que o ndmero de crianças com aleitamento materno 

exclusivo após o terceiro mOs de vida era muito pequeno n~o 

permitindo qualquer an~lise estatística. 



No presente trabalho a nJo significência das diferenças 

encontradas nos tr•s grupos de crianças poderia ser atribuida a 

erro de segunda espécie (rejeitar a hipótese de que existe 

associaçJo entre tipo de aleitamento e a incid•ncia de sinais e 

sintomas, quando essa hipótese é verdadeira>. Acredita-se, 

que esse fato esteja mais relacionado 

caracteristicas da popula~lo estudada do que a um possivel erro 

desse tipo. Alguns autores tem destacado que o tipo de 

aleitamento tem um papel fundamental na saóde da criança, 

quando as condi~~es de vida slo muito prec~rias (5,13,25). 

Observou-se, entretanto, nlo ser este o caso da popula~lo 

estudada. Através da leitura de prontu~rios e conversa com as 

mies ou respons~veis da crian~a estudada, póde-se perceber que 

as mesmas tinham condi~~es de vida razo~veis e j~ frequentavam 

o Centro de Sadde antes do nascimento da crian~a. levando os 

irmlos mais velhos para acompanhamento e/ou frequentando o pré

natal. Durante todo esse tempo receberam o trabalho educativo 

dos profissionais que ali atuam. 

Ana lis;ando os resulta dot:; que estatisticamente 

significantes nota-se, de 

•::opisódios lO) r para os eventos dor 

barriga, nariz entupido ou escorrendo e cojunto dois, o grupo 

MI é o que apresenta a maior incid•ncia. Pode-se supor que o 

grupo com aleitamento misto, talvez, seja mais vulner~vel por 

um grupo em transi~lo entre aleitamento materno 

aleitamento artificial. Verificou-se, também, na literatura que 

nlo h~ evid•ncia de que o leite materno d• prote~lo uma vez 



iniciado aleitamento misto.nas primeiras doze semanas de vida 

<33). Em relaçlo ao evento outros sintomas, a maior incid•ncia 

de episódios est~ no grupo MA. Isto talvez se deva ~ maior 

facilidade por parte das mies desse grupo para detectar 

sintomas, além dos especificados, facilidade esta relacionada, 

talvez, com o melhor nivel de escolaridade dessas mJes em 

relaçlo ~s dos outros grupos. 

Observando-se a dura~Jo média dos episódios <Tabela 11) nota-

se que o grupo MI é o que apresenta resultados mais favoráveis, 

enquanto em rela~lo ~ propor~lo da dura~lo <Tabela 12) o grupo 

AR é o que apreenta os melhores resultados. 

Quanto ~ propor~Jo de crian~as ainda sem episódios <Anexo 4 

Gráficos 1-12) verifica-se que resultados foram 

significantes em rela~~o a apenas dois eventos: febre 

<P= 0.03584) e outros sintomas <P= 0.02733). Para o evento 

febre <Gr~fico 9) a maior proporçlo est~ no grupo MA e a menor 

proporçlo est~ no grupo MI. Entretanto em relaçlo ao evento 

outros sintomas <Gr~fico 10) a menor proporçlo est~ no grupo MA 

enquanto no grupo MI a proporçlo é de 100%. 

Sendo os resultados ~ignificantes em diferentes sentidos e 

considerando-se o conjunto de testes aplicados pode-se supor 

que sejam devidos a erro de primeira espécie (rejeitar a 

hipótese de que nlo existe associaçlo entre tipo de aleitamento 

e a incid•ncia de sinais e sintomas, quando essa hipótese é 

verdadeira>. 
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Pode-se supor, também, que diferenças significativas quanto a 

problemas de sadde entre crianças com aleitamento materno, 

misto ou artificial ocorram mais no final do primeiro ano de 

vida, nlo sendo, portanto, detectadas pelo presente estudo. 
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6. CONCLUSOES 

Mediante anélise global dos resultados obtidos e apesar de 

algumas diferen~as significantes discutidas em capitulo 

precedente parece licito concluir que: 

6.1. Na popula~~o ~studada os grupos de crian~as com 

aleitamento materno, aleitamento misto e aleitamento 

artificial n•o diferem quanto ao ndmero médio, ~ duraç•o 

exposiç•o dos episódios anotados pela m•e ou respons~vel. 

6.2. Na grupos de crianças com 

aleitamento materno, aleitamento misto e aleitamento 

artificial n~o diferem quanto ~ propor~~o de crian~as 

ainda sem a incid•ncia de episódios, segundo tempo de 

seguimento. 
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\ DIAS: 
\ 

ANEXO 1 

______ \ ____ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
DE BARRIGA : 

I 

--------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---·--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

I 

1 
I 

----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---·--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---OUVIDO : 1 
I 

I 

---------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---·--- ---

I 

1 
I 

---------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---·--- --- --- --- --- --- --- --- ---

I 

1 
I 

---------- --- ---·--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---1 . 
I 

DE PEITO : 
I 

--------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---·---1 
I 



ANEXO 2 

1. NtlMERO: ·-· !. ... 
1 2 

2. CONSULTA INICIAL: ------- No. DE CONSULTAS: ____ _ 

3. NOME: 

4. REGISTRO: 

5. NASCIMENTO: 

6. IDAIIE ( dj.as ): 
5 6 l 

7. SEXO: M ( ) r ( ) 

1 2 
8 

S. TAMANHO DA FAMILIA: 2 3 4 56 7 8 + (9) 
9 

9. OCUPACAO DO PAI: 
10 

10. OCUPAÇAO IIA MAE: 
11 

]1. ESCOLARIDADE DA MAE: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12 

12. IDADE DA MAE: 
13 14 

13. RENIIA FAMILIAR: 
15 



14. F'Rl:-·NATAL: SIM ) c.s.G.P.s. 
1 

SIM ( ) OUTROS 
2 

NRO ) 

o 
NF10 SABE ) 

9 

15. TIPO DE PARTO: N ) c 
1 

F ( ) NF10 SABE 
3 

16. CONDI COES DE NASCIMENTO: B ) M 
1 

NF10 SflBE 

17 PESO AO NASCER: NF10 SABE ( . -----------

18. ORDEM DE NASCIMENTO: 1. 2 3 4 5 6 7 8 t 

19. ALE I TAMENTO MATERNO: S ( ) 
1 

20. ALEITAMENTO MISTO: s ( ) 
1 

N ( ) 

N < ) 

( 

( 

( 

r.' <4 

) 

2 
) 

9 

) 
r,\ 
<4 

) 

9 

) 

999 

( 9 ) 

21. QUANDO INICIOU MISTO: 
<dias> NF10 SABE ( 

22. MAMADEIRA: S ( ) 
1 

N ( ) 

23. QUANDO INICIOU S~ MAMADEIRA: 
(dias> 

2 

NF10 SABE ( ) 

1.6 

18 

19 20 21 

~:~::~ 

23 

27 



ANEXO 3 

Para cilculo do número médio dos episódios por crian~as dia de 

exposi~~c de cada sinal ou sintoma nos tr•s grupos estudados, 

utilizou-se c seguinte procedimento: 

No. médio de episódios = ___ HQ._!Q!!}_g~-~e!§~Q!Q§ ____ _ 
No. total de dias de exposiçlo 

Exemplo~ 

grupo crian~as com aleitamento materno 
sintoma - dor de barriga 

No. 
de 

médio 
dor 

de episódios 
de barriga - _!gª - 0.0948 episódios/crian~as 

1298 
dia 

•• Para c~lculo da duraçlo média em dias dos episódios de cada 

sinal ou sintoma nos tr•s grupos estudados, utilizou-se o 

seguinte procedimento: 

dura~~o m~dia em 
dias dos episódios = QY~!~;º-~m-9!!§_gQ§_~e!§~9!Q§ 

No. total de episódios 

Exemplo: 

grupo crian~a com aleitamento materno 
sintoma - dor d~ barriga 

duraçlo média em 
episódios de dor 

dias dos 
de barriga - ªªé - 3.14 dias 

123 



3. Para cêlculo da propor~lo da dura~!o em dias dos episódios em 

relaç!o ao total de dias de exrosi~!o, de cada sinal ou 

sintoma nos tr•s grupos estudados, utilizou-se o seguinte 

procedimento: 

proporçlo da duraçlo = _QYt!~IQ_!m_9i!!_QQ§_!eiã~9iQ!_ 
No. total de dias de exposi~lo 

Exemplo: 

grupo crian~as com aleitamento materno 
sintoma - dor de barriga 

propor~lo da dura~lo - -ªªé - 29.74% 
1298 



!Ir!. 
c 
u 
M 
u 8&-!. 
L 
A 
T 
I 6&-!. 
u 
E 

s 4t!. 
u 
R 
u 
I 29'1. 
u 
A 
L 

&-!. 

PRIMEIRO EPISODIO 

9 19 29 39 
c ~TERNO ~MISTO 1 ARIIFIC 

Follow up pe~iod : DIAS 

49 I 59 

P : 8.29229 (Cox-Mantel) 

· ~ 

~· 
~ 

69 .t> 



DOR DE BARRIGA 
1~:1.~----------------------------~ c 

u 
M 
u 8&-1. 
L 
A 
T 
I 6&-!. 
u 
E 

s 49:1. 
u 
R 
u 
I 2t!. 
u 
A 
L 
9:1.~--~----~----~--~----~--~~ 

9 14 28 42 56 79 84 
c MATERNO ~ Ml STO 1 ART I FI C 

Follo~ up pepiod : DIAS \ P : 9.22696 (Oox-Mantel) 



DI ARREIA 
c 111'1. 
u 
M 

~ 89'1. 
A 
T 
~ 69'1. 
E 

s 48Y. u I 

R 
u 
~ 29'1. 
A 
L 
~~--~~~~--~~--~----~----~ 

9 14 28 42 56 79 84 
c MATERNO 9 MISTO 1 ARriFIC 

FolloN up pe~iod : DIAS P : 9.26259 (Cox-Mantel) 



UOMITO 
lOOX~----------------------------~ c 

u 
M 
u 89Y. 
L 
A 
T 
I 69X 
u 
E 

s 49Y. 
u 
R 
u 
I 29Y. 
u 
A 
L 
ex~--~----~----~--~----~----~ 

9 13 26 39 
c MATERNO ~MISTO 1 ARTIFIC 

Follow up pe'iod : DIAS 

52 65 78 

P : 9.33781 <COx-Mantel} 



DOR DE OUVIDO 
1-Y.~~--~----------------------~ c 

u 
M 
u 89Y. 
L 
A 
T 
I 69Y. 
u 
E 

s 49Y. 
u 
R 
u 
I 29Y. 
u 
A 
L 
~~--~----~----~--_.----~----~ 

9 14 28 42 56 79 84 
c tiTEJt«) ~MISTO • ARTIFIC 

FolloM up pe~iod : DIAS P : I. 33688 ( Cox-Man te I) 



tiRIZ UiTUPIDO 
1-x~----------~----------------~ c 

u 
M 
U 89X 
L 
A 
T 
I 69X 
u 
E 

s 49Y. 
u 
R 
u 
I 29X 
u 
A 
L 
9Y.~--_.----~--~~--~----~--~~ 

9 14 28 42 56 71 84 
o MATERNO ~MISTO 1 ARTIFIC 

Follo• up ,peniod : DIAS P : -:1.49222 (Cox-Mantel) 



llr!. 
c 
u 
M 
u 8&-!. 
L 
A 
T 
~ 69'!. 

E 

s 49'1. 
u 
R 
u 
I 29-1. 
u 
A 
L 

TOSSE 

&-!. . ~ 
9 14 28 42 

c ti TERNO Q Ml STO 1 ART I FI C 
FQllo" up pel'iod. : DIAS 

56 78 84 

P : 8.19718 (Cox-Mantel) 



CHIAOO NO PEITO 
C Hl'l. 

u 
M 
u 8t!. 
L 
A 
T 
~ 69'1. 
E 

s 4tl. 
u 
R 
u 
~ 29'1. 
A 
L 
~~---.~--~----~---.----~----~ 

I 14 28 42 56 79 84 
c MATERt«) ~MISTO 1 ARTIFIC 

FolloN up pe~iod : DIAS P : I. 94879 (Cox-Mantel> 



FEBRE 
199Y. ....... ----------------..., c 

u 
M 
u 89Y. 
L 
A 
T 
I 69X 
u 
E 

s 49Y. 
u 
R 
u 
I 29Y. 
u 
A 
L 
ar.~--~----~----~--~----~----~ 

9 14 28 42 56 71 84 
c MATERNO ~MISTO 1 ARTIFIC 

Follow up pel'iO'd : DIAS P·: 9.13584 (Cox-Mantel) 



.. co 

11 

~ 



CONJUNlO UM 
1-Y.~----------------------------~ c 

u 
M 
u 89'!. 
L 
A 
T 
I 69'!. 
u 
E 

s 49'1. 
u 
R 
u 
I 29'!. 
u 
A 
L 
~~--~----~----~--~----~--~~ 

8 14 28 42 56 78 84 
c MATERNO ~ Ml STO 1 ARTIFIC 

FolloN up Pf'iod : DIAS P : 8. 39773 < Cox-Mante 1 > 




