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R E S U M O 

Apesar do movimento em prol do aleitamento natural e dos esforços para deter o desmame 
precoce, a freqüência e a duração do aleitamento materno no Brasil permanecem inferiores 
às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Os poucos estudos com base 
populacional sobre a situação da amamentação no Brasil, em sua maioria tem se baseado no 
referencial teórico da multicausalidade como explicativo do desmame precoce e dos fatores 
que favorecem ou dificultam a amamentação. Enquanto sub-projeto de uma investigação 
mais ampla, este estudo transversal de base populacional pretendeu verificar como são 
associados o perfil de reprodução social das famílias - formas de trabalhar e de viver - e a 
situação de aleitamento materno. Foi realizado numa amostra significativa de 261 crianças 
menores de 2 anos, residentes na área urbana da cidade de Itupeva (SP). A partir de um 
modelo teórico hierarquizado, centrado na categoria da reprodução social, foram compostos 
os perfis de reprodução social, utilizando-se uma base teórico-metodológica-operacional 
que pré-definiu três grupos sociais homogêneos (GSH’s). Para avaliar os padrões de 
aleitamento materno foram utilizados os indicadores recomendados pela OPS/OMS, sendo a 
freqüência e a duração mediana calculadas a partir da técnica da tábua de vida. Verificou-se 
a associação entre as variáveis estudadas através de análise bivariada (teste X2; P<0,05) 
sendo inseridas num modelo de Regressão de Cox, para a análise multivariada aquelas que 
se associaram ao tempo de aleitamento materno num nível de significância de 10% (Teste 
de Wilcoxon; P<0,10). Os resultados evidenciaram que 38,5% da amostra, constituída por 
famílias do GSH3, apresentaram as mais precárias formas de reprodução social, tanto no 
momento da produção como no de consumo, se evidenciando como as mais profundamente 
excluídas da integração social. As famílias que compuseram o GSH1 (19,2%) preencheram 
os atributos para a inserção qualificada na produção, se mostrando protegidas da 
precarização do trabalho, com um padrão diferenciado de consumo e de representação 
coletiva e com possibilidade de uso do espaço geo-social, enquanto as 36,4% componentes 
do GSH2, pareceram lutar pela sua integração na sua vida social, enfrentando a exclusão 
social relativas às suas formas de viver ou de trabalhar. Considerando o aleitamento 
materno, 97,3% das crianças iniciaram a amamentação e no momento da entrevista, 41,0% 
estavam em aleitamento materno, mas, conforme as curvas de sobrevida, 10,4% já haviam 
sido desmamadas antes de 1 mês de vida e 38,5% antes dos 6 meses. A duração mediana do 
aleitamento materno foi de 7,6 meses e do aleitamento materno exclusivo de apenas 28 dias. 
No total da amostra estudada, observou-se uma associação entre o tempo de aleitamento 
materno e as variáveis: ordem de nascimento, uso de mamadeira, uso de chupeta, número de 
filhos, situação conjugal da mãe e escolaridade do pai. Analisando os três GSH’s 
separadamente, além do uso de mamadeira e uso de chupeta (comuns aos três GSH’s), as 
variáveis específicas de cada grupo, associadas ao tempo de aleitamento materno foram: a 
situação conjugal materna (no GSH1), a renda familiar "per capita" (no GSH2) e a ordem de 
nascimento, o número de filhos e a escolaridade do pai (no GSH3). Na análise multivariada, 
o modelo selecionou como significativas apenas as variáveis ordem de nascimento, uso de 
mamadeira e de chupeta. A reprodução social - explicitada através dos GSH's não foi 
indicada como uma variável associada à duração do aleitamento materno na análise 
bivariada e mesmo sendo inserida no modelo multivariado não foi selecionada como 
variável significativa. O fato das variáveis escolaridade do pai, situação conjugal materna, 
número de filhos e ordem de nascimento se mostrarem associadas (P<0,05) tanto à duração 
do aleitamento materno quanto aos GSH's sugerem uma relação entre os padrões de 
aleitamento e os GSH's definidos, ou seja os perfis de reprodução social construídos, que 
necessita ser melhor explorada. 
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A B S T R A C T 

Despite the movement in favor of the breastfeeding and the efforts to detain the early 
weaning, frequency and duration of the breastfeeding in Brazil remain inferior to the 
recommendations of the WorId Health Organization. The few population-based studies 
about the situation of breast-feeding in Brazil are mostly based on the multifactorial 
conceptual model of the health and illness process. As a sub-project of a wider 
investigation, this population-based cross-section study was intended to verify the 
association between the social reproduction profile of the families - working and living 
conditions - and the breastfeeding status. It was carried on a representative sample of 261 
children, which were less than 2 years old, residents of the urban area of Itupeva city, Sao 
Paulo, Brazil. From a hierarchical theoretic model that is focused on the social reproduction 
category, the profiles were built using a theoretical-methodological-operational basis, which 
established 3 homogeneous social groups (HSG's). In order to evaluate the breastfeeding 
patterns, the indicators recommended by OPS/WHO were used, and the frequency and the 
median duration were calculated by using the lifetable technique. The association between 
the studied variables was verified through bivariate analysis (Xl test; P<0.05). For the 
multivariate analysis, the variables associated with the breastfeeding time in a significance 
level of 10% (Wilcoxon test; P<0,10) were inserted in a Cox Regression model. The results 
have showned that 44.4% of the sample had the most precarious ways of social 
reproduction. This part of the sample was composed by HSG3 families, most profoundly 
excluded from social integration. The families that composed the HSGI (19.2%) have 
fulfilled all the qualifications for the adequate integration into production, and they seemed 
to be protected from work's precariousness, with a differentiated pattern of consumption and 
group representation, and with the possibility of using the geo-social space. Furthermore, 
the 36.4% components of the HSG2 have given the impression of fighting for 
their integration into social life and they were facing the social exclusion related to their 
way of living or working. Regarding the breastfeeding, 97.3 % of the children have initiated 
breastfeeding and 41.0% were in breastfeeding at the moment of the interview. However, 
according to lifetables, 10.4% had been already weaned before 1 month of life and 38.5% 
before six months old. The breastfeeding median duration was 7.2 months and exclusive 
breastfeeding median duration was only 28 days. Over the entire sample, it was observed an 
association between the breastfeeding time and the following variables: sequence of birth, 
bottle-feeding, pacifier use, number of children, mother's marital status and father's 
schooling. When analyzing the three HSG's separately, besides bottle-feeding and pacifier 
use (which were common to the three HSG's), the specific breastfeeding time variables of 
each group were: mother's marital status (in HSG 1), the "per capita" familiar income (in 
HSG2) and the sequence of birth, number of children and father's schooling (in HSG3). In 
the multivariate analysis, the model had selected as significant variables: sequence of birth, 
bottle-feeding and pacifier use. The social reproduction - showed through the HSG's - was 
not indicated as a variable associated with the duration of breastfeeding in the bivariate 
analysis and, although it was inserted in the multivariate model, it was not selected as a 
significant variable. The fact that father's schooling, mother's marital status, number of 
children and sequence of birth variables were associated (P<0,05) to the breastfeeding 
duration and to the HSG's, suggests a relationship between the breastfeeding patterns and 
the HSG's, - social reproduction profiles-, which needs to be more explored. 
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O aleitamento materno tem sido destacado entre as ações básicas de saúde 

necessárias para a redução da morbi-mortalidade e melhoria da qualidade de vida 

infantil (OMS 1992), protegendo o crescimento e o desenvolvimento normal, 

beneficiando biológica e afetivamente a criança e sua mãe, com grande eficácia e 

baixo custo (OPAS 1990). 

Há evidências não só de que o aleitamento materno exclusivo poderia evitar 

ou pelo menos reduzir a elevada mortalidade infantil, sobretudo as que se associam à 

diarréia e desnutrição, mas de que duração e forma inadequadas de aleitamento 

aumentam a exposição das crianças a infeções e hospitalizações, requerendo maior 

atenção médica (CAPETILLO et al. 1996). 

Já em 1872, em artigo publicado no periódico científico Lancet, se 

evidenciava o desenvolvimento insatisfatório de crianças alimentadas com leite de 

vaca condensado e desnatado, em relação às amamentadas (MÜLLER 1981). 

As vantagens da amamentação para o crescimento, o desenvolvimento e a 

saúde da criança têm sido reiteradas por inúmeros estudos epidemiológicos 

desenvolvidos em diferentes realidades sócioculturais, que têm confirmado uma 

menor incidência ou gravidade de diferentes morbidades em crianças aleitadas ao 

seio - diarréias, bacteremia, meningite bacteriana, infecções respiratórias, otite 

média, botulismo, infecção urinária e enterocolite necrotizante. Adicionalmente, o 

leite materno pode proteger a criança contra: síndrome da morte súbita, diabetes 

mellitus insulino-dependente, doença de Crohn, linfoma, retocolite ulcerativa, 

doenças alérgicas (ectopia, chiado) e outras doenças digestivas crônicas 

(AMERICAN ACADEMY...1997). 

Fundamentando-se em estudo colaborativo recente, a Organização Mundial de 

Saúde - OMS tem apontado ser a proteção conferida pelo leite materno contra mortes 

por diarréia mais eficiente nos primeiros seis meses de vida quando comparada à 

proteção contra mortes por infecções respiratórias, e semelhante após este período. 

Este estudo - uma meta-análise baseada em investigações realizadas no Brasil, 

Gâmbia, Gana, Paquistão, Filipinas e Senegal - mostrou que crianças menores de 

dois meses não amamentadas apresentaram um risco seis vezes maior de morrer por 

doenças infecciosas quando comparadas às amamentadas, risco esse que diminuiu 

conforme aumentou a idade. O efeito protetor do aleitamento materno permaneceu 
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ainda no segundo ano de vida (WHO COLABORATIVE...2000). 

Ainda através de meta-análise abrangendo 20 estudos, foi verificado que o 

desenvolvimento cognitivo, além de significativamente maior em crianças 

amamentadas que nas alimentadas por fórmulas - especialmente nas prematuras -

 relacionou-se diretamente com o tempo de amamentação. Esta diferença foi 

observada dos seis meses até os 15 anos de idade (ANDERSON et al. 1999). 

Também a obesidade, a hipertensão arterial e a arteriosclerose na vida adulta 

têm sido relacionadas ao desmame precoce. O desmame, ao antecipar a introdução 

de dietas nem sempre adequadas, poderia resultar em maus hábitos alimentares 

durante a infância, cujos efeitos cumulativos implicariam em maior risco no 

desenvolvimento destas doenças crônicas (AKRE 1994). 

Entre os benefícios da amamentação para a mulher, têm sido evidenciados a 

redução do risco de câncer de mama e de útero, de anemia, de osteoporose, além de 

menor risco de hemorragias no pós-parto, se a mulher iniciou a amamentação na 

própria maternidade, e de um maior espaçamento entre as gestações, favorecendo a 

recuperação pós-parto e o cuidado do bebê (VAN ESTERIK, 2001). 

As vantagens econômicas do aleitamento materno também têm merecido 

destaque. VAN ESTERIK (s.d.) ressaltou o elevado custo do aleitamento artificial -

 mais que metade de um salário-mínimo mensalmente, no Brasil em 2000 - podendo 

consumir de 20,0 a 90,0% da renda familiar, quando incluídos os gastos com o 

cuidado de crianças doentes. 

Para GIUGLIANI (2000) a quantificação do impacto social do aleitamento 

materno é complexa, mas pode-se considerar que a amamentação constitui um 

benefício não somente para as crianças e suas famílias mas para toda a sociedade. 

Considerando os benefícios referidos, a OMS e a Organização Panemericana 

de Saúde - OPAS têm recomendado que o aleitamento materno se prolongue até os 

dois anos de idade ou mais (WHO 1990; OPAS 1990). 

Em relação ao aleitamento materno exclusivo, até 1994 a recomendação 

oficial era a de se iniciar a complementação do leite materno na faixa etária de quatro 

a seis meses. Em 2001, após sete anos de controvérsias e dúvidas sobre a duração do 

aleitamento materno exclusivo e após analisar mais de 3.000 referências científicas, a 

OMS passou a recomendar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 
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vida (IBFAN 2001; WHO 2001). 

Embora a OMS venha reforçando que crianças sadias amamentadas 

exclusivamente não têm necessidade de receber complementação de líquidos na 

dieta, o aleitamento materno exclusivo não tem sido uma prática comum em países 

considerados de desenvolvimento periférico, como na África, na Ásia e na América 

Latina, onde a introdução de água e chás na alimentação infantil - para matar a sede, 

aliviar cólicas, dores de ouvido, prevenir resfriados, obstipações, acalmar a 

irritabilidade - se inicia a partir da primeira semana de vida (WHO 2001). 

A manutenção do aleitamento materno após os seis meses tem sido 

recomendada com a introdução na dieta da criança de alimentos complementares 

nutricionalmente adequados e seguros (OPAS/OMS 1991). 

Reconhecendo que algumas mães não terão a oportunidade de seguir estas 

recomendações, ou optarão por não seguí-las, a OMS tem reiterado que para a sua 

implementação é indispensável um conjunto de ações que propiciem adequado apoio 

social e nutricional às mulheres que amamentam (WHO 2001). 

Ao longo da história da humanidade, as características, a freqüência e a 

duração do aleitamento materno têm sofrido variações nas mais diversas sociedades, 

indicando que as dificuldades enfrentadas na manutenção da prática do aleitamento 

materno são anteriores a este século (SILVA 1996). 

Na França do século XVIII, a maioria dos bebês era amamentada por amas, 

prática justificada pela pressão exercida socialmente para que as mulheres não 

amamentassem. A ideologia dominante reforçava a recusa à amamentação (declarada 

como ridícula e repugnante) e a entrega dos filhos às amas-de-leite (ARAÚJO 1997). 

Os altos índices de morbidade, desnutrição e mortalidade infantil foram as 

conseqüências deste contexto: a mortalidade infantil era de 27,5% entre 1740-1749 e 

de 26,5% entre 1780-1789. Vale salientar que até o final do século XIX, a taxa de 

mortalidade infantil na França, que variava de 33,0 a 90,0%, quando a ama de leite 

levava o bebê para a própria casa , caía para 15% quando ela vivia na casa da criança 

aleitada (BADINTER 1985). 

Durante o século XX, as mudanças sociais decorrentes da Revolução 

Industrial, da crescente urbanização e da inserção feminina no mercado de trabalho 

(sobretudo durante e após a Segunda Grande Guerra) determinaram a aceleração nas 
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pesquisas de substitutos satisfatórios para o leite materno, havendo um aumento 

gradativo da oferta de alimentos artificiais para lactentes (ARAÚJO 1997; 

VENÂNCIO 1996). 

No Brasil, tanto a urbanização - que atingiu o seu ápice na década de 70 -

 quanto o crescimento da indústria do leite-em-pó (a partir de 1960) são descritos 

como importantes fatores para o declínio da amamentação (VENÂNCIO 1996). Para 

MÜLLER (1981), com as mudanças na posição social das mulheres, houve pressões 

óbvias contra a amamentação, no momento em que “elas saem para ganhar um 

salário... Mas, para deixar de amamentar, a existência de uma alternativa é quase 

uma pré-condição”(p. 12). 

Com a continuação da prática da amamentação, mas com a introdução cada 

vez mais precoce de leites complementares, GREINER (1977) observa que nessa 

época ocorreu o aumento da alimentação artificial, ao invés do declínio da 

amamentação. 

GOLDENBERG (1988), analisando o desmame precoce no Brasil, sob a 

perspectiva da reprodução social, considerou que a produção do leite-em-pó, embora 

uma conquista tecnológica “na medida em que possibilitou a industrialização de um 

substituto do leite materno, para os poucos casos nos quais sua falta poderia incorrer 

em conseqüências fatais”(p. 105) gerou a disseminação indiscriminada do 

aleitamento artificial no Brasil, de acordo com os interesses da indústria 

(GOLDENBERG 1988). 

A autora ressaltou a importância da propaganda para a expansão do mercado 

consumidor da indústria dos leites processados e de outros alimentos infantis. Para 

GOLDENBERG (1988), a disseminação do aleitamento artificial ocorreu a partir da 

propaganda, que ao divulgar as características do produto e promover sua venda, 

tornou-se um elemento de marketing importante no sistema de produção industrial e 

assim, um mecanismo de escoamento da produção do leite em pó. (GOLDENBERG 

1988).  

A veiculação de propagandas de produtos alimentícios subsidiando revistas, 

cursos de atualização e eventos científicos na área de pediatria constituiu um 

processo de cooptação, passando os médicos e os centros de saúde a recomendar o 

uso e a distribuir leite-em-pó. Esta distribuição tornou-se o centro de programas de 
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suplementação alimentar infantil, explicitando a aliança entre interesses econômicos 

e políticos (GOLDENBERG, 1988). JELLIFFE e JELLIFFE(1971) aponta os 

profissionais da saúde tanto como vítimas da influência de modelos assistenciais 

“modernos”, quanto promotores do desmame. 

A repercussão dessa influência na atuação de profissionais e serviços de saúde 

(assistência pré-natal, procedimentos hospitalares relativos ao atendimento ao parto e 

pós-parto) tem sido até hoje apontada como um dos determinantes da  duração da 

amamentação. 

As crescentes evidências do papel do aleitamento materno aliadas às novas 

transformações impostas pela expansão do exército de mão de obra de reserva, 

sobretudo com a capitalização da agricultura, reduzindo a necessidade de mão de 

obra feminina e assim aumentando a sua inserção no mercado de trabalho, 

justificaram as reações não só contrárias à veiculação e distribuição de leite em pó, 

mas pró - aleitamento materno. Em 1974, o jornalista MÜLLER (1981) publicou o 

livro intitulado O matador de bebês que, de acordo com ORLANDI (1985), teve 

intensa repercussão, mobilizando a sociedade civil dos países industrializados para 

dar início a um movimento mundial contra a propaganda maciça dos substitutos do 

leite materno, criticando-se especialmente a Nestlé, que teve seus produtos 

boicotados por este movimento durante sete anos (1977 - 1984). 

Em outubro de 1979, após uma reunião conjunta da OMS e do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância - UNICEF, sobre Alimentação de Lactentes e 

Crianças Pequenas, a “International Baby Food Action Network” - IBFAN foi 

criada, e recomendou que fosse desenvolvido o Código Internacional de 

Comercialização de Substitutos do Leite Materno, adotado em 1981 pela Assembléia 

Mundial de Saúde (REDE NACIONAL…1998; SOKOL 1999). Segundo esse 

Código Internacional, os governos nacionais deveriam desenvolver suas próprias 

medidas, adaptadas às necessidades e condições locais, para que os princípios e as 

cláusulas do Código se tornassem efetivos (SOKOL, 1999). Mais de 60 países 

adotaram medidas significativas para implementar o Código Internacional em sua 

totalidade ou em parte, mas somente 17 países legislaram a respeito do Código 

inteiro (SOKOL 1999). 
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No Brasil, um comitê estabelecido pelo extinto Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (INAN) - órgão do Ministério da Saúde que foi responsável 

pelo Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno - elaborou a Norma 

Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes. Em 1992, o Conselho 

Nacional de Saúde adotou o conjunto de regras, que permanecem em vigência 

(SOKOL 1999). 

Apesar destas e outras medidas de proteção e da unanimidade dos estudiosos 

em atestar o leite materno como o melhor alimento no início da vida, os índices 

dessa prática têm variado em diferentes momentos históricos, em diferentes 

contextos sócio-culturais. 

Na tentativa de avaliar a tendência secular dos padrões de aleitamento 

materno dentro de uma mesma sociedade, e em diferentes sociedades, e revisando 

informações disponíveis entre as décadas de 60-80, a OMS evidenciou um 

comportamento dinâmico do aleitamento materno, em que fases de declínio da 

amamentação são seguidas de um retorno a esta prática, levando-a a propor uma 

caracterização em três momentos (WHO 1982):  

Fase 1 - fase tradicional, com alta prevalência e duração; 

Fase 2 - fase de transformação, com prevalência em declínio e menor duração; 

Fase 3 - fase do ressurgimento, com a ascensão da prevalência e duração. 

Os dados também mostraram que subgrupos populacionais atingem as três 

fases em épocas diferentes. Invariavelmente, a elite urbana - os mais educados e 

ricos - se transforma primeiro, seguida pelo grupo urbano pobre, constituindo o 

último grupo a população da zona rural, mais resistente às mudanças (WHO 1982). 

Em nível mundial, os “países parecem passar por fases ou estágios da 

amamentação de forma seqüencial, atuando os países mais desenvolvidos como 

lideranças, da mesma forma que os subgrupos populacionais mais ricos atuam como 

líderes dentro de um mesmo país” (WHO 1986, p. 98). 

Para a OMS, este comportamento dinâmico do aleitamento materno encontra 

duas explicações, não excludentes, na literatura:  

♦ a elite urbana atua como liderança social, sendo o comportamento das classes 

média urbana, pobre urbana e rural puramente imitativo, inspirado nas práticas da 

elite urbana; 
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♦ as mudanças sócioeconômicas, como a urbanização, o trabalho materno inserido 

e a falta de apoio familiar, resultaram em abandono do aleitamento materno. A 

amamentação ressurge quando o país ou grupo populacional se adapta a essas 

mudanças no estilo de vida (WHO, 1982). 

Com base nesta classificação, a OMS agrupou os países em oito estágios de 

acordo com as fases de seus subgrupos populacionais:  

Estágio 1: todos os subgrupos na fase tradicional; 

Estágio 2: a elite urbana na fase 2 e o restante na fase 1; 

Estágios 3-5: freqüência e duração caindo em todos os subgrupos; 

Estágio 6: a elite urbana na fase 3 e o restante na fase 2; 

Estágio 7: a elite urbana na fase 3, demais subgrupos próximos; 

Estágio 8: todos os subgrupos na fase 3. 

Segundo esta classificação, Índia e Zaire encontravam-se no Estágio 1 e a 

Nigéria no Estágio 2. No estágio 6 estavam Cingapura e Espanha, e no Estágio 7, 

Estados Unidos e Reino Unido, sendo a Suécia o único país no Estágio 8. O Brasil, 

foi classificado nos Estágios 3-5, assim como as Filipinas. 

OBREGÓN (2001), revisando o comportamento da amamentação no Brasil, 

em estudo sobre a sua prática, reitera essa classificação apontando que antes da 

década de 1960 a freqüência do aleitamento materno era considerada razoável 

(duração de 4 a 12 meses), sendo constatada uma diminuição na década de 1970, 

condizente com a tendência internacional. 

Embora a freqüência e a duração do aleitamento materno tenham sido 

intensivamente investigadas após essa década, a maioria dos trabalhos disponíveis na 

literatura consultada tem mostrado uma abordagem focal ou regional, sendo alguns 

comparativos e outros baseados na demanda de serviços de saúde. Além disso, as 

diferenças na metodologia têm dificultado a comparação entre os resultados obtidos. 

Foram encontrados poucos estudos abrangentes sobre a situação atual e 

mesmo anterior da amamentação no Brasil, apontando uma escassez de informações 

de base populacional, para o direcionamento das políticas públicas de saúde e de 

incentivo ao aleitamento materno. 

Entre os estudos de maior abrangência, o inquérito nacional realizado pelo 

INAN/IBGE - Pesquisa Nacional Sobre Saúde e Nutrição  - PNSN em 1989, mostrou 
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que 97% das mulheres iniciaram a amamentação, sendo a duração mediana do 

aleitamento materno de 134 dias (4,5 meses) e de apenas 72 dias a duração mediana 

do aleitamento materno predominante. Nas áreas urbanas, a duração foi ainda menor 

(123 dias). A região Centro-Oeste apresentou a maior duração da amamentação (203 

dias), seguida pela região Sul (177 dias) e pela Sudeste (167 dias)., sendo a região 

Nordeste, aquela com a menor mediana de aleitamento materno (157 dias) e onde os 

problemas de saúde e nutrição infantis se mostraram mais graves (LEÃO et al. 

1992). 

VENÂNCIO (1996), comparando o Estudo Nacional da Despesa Familiar -

 ENDEF, realizado em 1974–75 pelo IBGE, e a PNSN-1989 analisou a tendência da 

prática da amamentação. Foi constatado um aumento considerável na prática do 

aleitamento natural, sendo que o tempo mediano de sua duração praticamente 

duplicou entre 1975 e 1989 (elevou-se de 2,5 meses para 4,5 meses). O aumento 

ocorreu nas quatro macro-regiões estudadas, sendo maior no Centro-Oeste e no 

Sudeste (aumento de 3,2 e 2,8 vezes). 

Os diferenciais observados na evolução da prática de amamentação nas 

diversas regiões também se evidenciaram em relação às zonas urbana e rural (maior 

aumento na zona urbana e maior duração na zona rural) e em relação às categorias de 

renda. Embora tenha ocorrido uma elevação da freqüência de aleitamento materno 

em todas as classes de renda, foi mais acentuada entre as crianças de famílias 

privilegiadas, permanecendo as crianças mais pobres amamentadas por mais tempo. 

Também houve um aumento desigual na duração e freqüência do aleitamento 

natural nos diferentes grupos de escolaridade materna, sendo mais expressivo entre 

as mulheres de maior escolaridade. Enquanto em 1975 a relação entre a duração da 

amamentação e a escolaridade da mãe era linear inversa, em 1989 o comportamento 

das mulheres analfabetas e com 4 anos ou mais de escolaridade se mostrou 

semelhante, amamentando por mais tempo aquelas com 1 a 4 anos de estudo 

(VENÂNCIO 1996). 

Também MONTEIRO et al. (1987) verificaram um aumento da prática de 

amamentação na cidade de São Paulo entre as décadas de 70 e 80 ao comparar o seu 

estudo realizado em 1984/85 com o de SIGULEM e TUDISCO (1980), realizado em 

1973: a duração mediana subiu de 28 dias para 110 dias e a proporção de crianças 
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amamentadas por três meses ou mais, de 35,6% para 59,0%. 

Outros estudos sobre a evolução do aleitamento no período de 80 e 90 em 

diferentes populações (de uma mesma cidade, bairro ou instituição de saúde) 

reiteraram melhores índices entre o início dos anos 80 e o início dos 90, mas sem 

grandes incrementos entre o final dos anos 80 e meados da década de 90 (REA 1990; 

FIGUEIREDO e GOULART 1995; KUMMER et al. 2000).  

Mesmo assim, a análise de resultados obtidos na década de 1980 

(MONTEIRO et al. 1987; REA e MONTEIRO 1988; ISSLER et al. 1989; ASSIS et 

al. 1994) aponta uma variação mediana do aleitamento materno entre 2,8 e 3,6 meses 

e na década de 90, entre 5,5 e 8,7 meses (TABAI et al. 1998; CALDEIRA e 

GOULART 2000; PASSOS et al. 2000), sugerindo que a prática de amamentação 

continuou aumentando nesta década.  

Outro estudo de caráter nacional, realizado em 1996 pela Sociedade de Bem-

estar Familiar - BEMFAM, reafirmou este aumento, mostrando que receberam leite 

materno 92,0% das crianças nascidas durante os cinco anos anteriores à pesquisa, 

95,0% dos menores de dois meses, sendo 60,0% desses amamentados 

exclusivamente. A mediana da duração da amamentação foi de 7,0 meses. Os 

maiores valores foram encontrados no Rio de Janeiro, Norte e Centro-Oeste (em 

torno de 10 meses) e o menor valor, no Centro-Leste (4,4 meses). Mulheres com 

quatro anos de educação amamentaram por mais tempo (9,4 meses) que aquelas com 

outros níveis de escolaridade (tanto as mais instruídas quanto as com menos 

escolaridade tiveram a duração mediana de amamentação próxima à mediana total de 

7,0 meses) (BEMFAM 1997). 

O Ministério da Saúde revelou os resultados de uma pesquisa nacional 

realizada em 1999 - “Prevalência do aleitamento materno nas capitais brasileiras e no 

Distrito Federal” - durante a 10ª Semana Mundial da Amamentação (em outubro de 

2001). A duração mediana do aleitamento materno foi de 9,9 meses e do aleitamento 

materno exclusivo foi de 33,7 dias, encontrando-se na região Sudeste a pior taxa 

(17,2 dias) e na região Sul, a melhor (53,1 dias). Das capitais, Fortaleza apresentou a 

maior mediana de aleitamento materno exclusivo: 77,2 dias (MS, 1999). 

Recentemente, alguns pesquisadores, utilizando o modelo de inquérito 

recomendado pela OPAS e OMS (OPAS/OMS 1991), avaliaram indicadores do 
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aleitamento materno durante diferentes Campanhas Nacionais de Vacinação de 1995 

a 1998, obtendo, rapidamente e com menores custos financeiros, informações com 

abrangência populacional garantida (uma vez que as Campanhas têm alcançado 

cobertura satisfatória) em comparação com inquéritos domiciliares (CARVALHAES 

et al. 1998; MONTRONE e ARANTES 2000). Para a análise dos indicadores do 

aleitamento materno foram utilizadas a idade da criança no momento da entrevista e 

a dieta nas 24 horas anteriores. Apesar da tentativa de uniformização dos indicadores 

e de metodologias específicas para avaliar o aleitamento materno (GIUGLIANI, 

1998), os quatro estudos revisados, realizados desta forma, (VIEIRA et al. 1998; 

CARVALHAES et al. 1998; MONTRONE e ARANTES 2000; KITOKO et al. 

2000) não apresentam resultados comparáveis. Assim, através de análise de probitos, 

a mediana de aleitamento materno calculada em Botucatu (SP) foi de 167 dias 

(IC=153,7-182,2) em 1995 (CARVALHAES et al. 1998). Em Feira de Santana (BA) 

em 1996, a duração da amamentação (calculada através da média - móvel) foi de 

nove meses (VIEIRA et al. 1998). Em Florianópolis (SC) e em João Pessoa (PB), em 

1997, as medianas de duração da amamentação (obtidas por análise de regressão 

logística) foram de 238 dias e de 195 dias, respectivamente (KITOKO et al. 2000). 

MONTRONE e ARANTES (2000) não explicitaram a mediana de aleitamento 

materno em São Carlos, em 1998, mas apresentaram médias móveis de três meses 

para amamentação. Na faixa etária de quatro a cinco meses, a média móvel foi de 

49,2%. 

A consideração de que a opção materna de amamentar envolve a interação de 

fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e psicológicos, entre outros 

(JELLIFFE, 1968; ARAÚJO, 1997; CALDEIRA e GOULART, 2000), 

determinando diferentes condições de vida e transformando o aleitamento, um ato 

natural e fisiológico, num ato histórico, regulável pela sociedade, tem sido utilizada 

na tentativa de justificar tais resultados, aparentemente discrepantes. Segundo 

CALDEIRA e GOULART (2000), a relação entre os determinantes de uma 

amamentação bem sucedida é complexa, sendo que todas as variáveis intervenientes 

devem ser valorizadas para que se tenha um conhecimento global da situação e que 

se assegure maior potencial de intervenção. 

Já na década de 80, GREINER e REA (1982) elencaram inúmeros aspectos 
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estruturais relacionados tanto ao declínio quanto ao aumento da prática de 

aleitamento materno: o sistema de governo e a legislação, a política de alimentação e 

nutrição, o sistema de saúde, a industrialização de alimentos infantis, a educação e 

suas barreiras, o apoio social e as facilidades existentes na comunidade para o 

cuidado da criança, bem como as mudanças no estilo de vida, no papel da mulher e 

em particular em seu poder na sociedade e na família, no alcance de atitudes 

“modernas” e de apoio à tecnologia e na alocação de tempo e responsabilidades de 

cuidados à criança dentro da família e da sociedade. 

Em revisão de estudos efetuados por vários autores, BURALLI (1986) 

evidenciou que o declínio ou o aumento do aleitamento materno não tem sido 

explicados por uma única causa, mas por uma multiplicidade de fatores complexos e 

inter-relacionados, que podem ser distinguidos, genericamente, em aspectos 

biológicos e sociais, em íntima interligação. O processo de urbanização e de 

industrialização e também a mudança do tipo de estrutura familiar extensa para 

nuclear são apontados pela autora como fatores ou aspectos “sócioeconômicos” 

recorrentes na literatura, que atuam rompendo com a tradição, reduzindo a influência 

das práticas usuais de alimentação. Assim, comportamentos e práticas que eram 

mantidos, passando de geração por geração - como o aleitamento materno -

 transformam-se, e novos estilos de vida vão-se produzindo e reproduzindo 

socialmente (BURALLI 1986). 

Em seu estudo, BURALLI (1986), listou os 10 fatores que têm sido mais 

freqüentemente relacionados ao aleitamento materno em ordem decrescente, 

categorizando-os: 1) nível sócioeconômico (categoria social), 2) nível educacional da 

mãe (categoria social), 3) idade da mãe (categoria biológica), 4) distribuição urbano / 

rural (categoria social), 5) paridade (categoria biológica), 6) trabalho da mulher 

(categoria social), 7) renda e atitude da mãe (categoria social/categoria 

psicológica), 8) início da primeira mamada (categoria técnica), 9) introdução de 

suplemento alimentar (categoria técnica), 10) ocupação do pai e condições de saúde 

da mãe (categoria social/categoria biológica). 

Por ser um dos poucos trabalhos de revisão encontrados na literatura a 

analisar criticamente e ponderar sobre o referencial ideológico que tem 

fundamentado estudos sobre a prática da amamentação, vale a pena enfatizar as 
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reflexões de BURALLI (1986). Assim, a autora não só se referiu aos estudos 

revisados como uma expressão da primazia do modelo biológico e individual, apesar 

da aparente relevância dada ao social, mas considerou que “dentro dessa linha de 

análise, o social é um dos elementos que compõem o ambiente e não participa como 

mecanismo de explicação, mas, antes, é referido, ou como caráter dos indivíduos, ou 

como pano de fundo modelo (atributos) (...). Nesse quadro, a população que se 

pretende conhecer apresenta-se nada mais que um conglomerado homogêneo, em 

que as diferenças se reduzem a variações secundárias, fundamentalmente de caráter 

biológico - sexo, idade, paridade - ou de outras variações de caráter quantitativo, 

individual - ocupação, salário, nível sócioeconômico. Diante disso, quando se 

consideram os resultados encontrados nesse estudo, (...) embora apareçam variáveis 

de natureza social, (...) as mesmas são referidas como atributos individuais, da 

mesma forma que outras, dentro de uma visão fragmentária, biologicista. Em suma, 

o social é reduzido a uma somatória de características dos indivíduos, desfigurando 

sua natureza”(p. 148). 

BURALLI (1986) também considerou que fatores sociais citados como “o 

papel da mulher na sociedade, modificações na estrutura familiar, “status” marital, 

organização dos serviços de saúde, nível sócioeconômico, etc - (...) são tratados 

como variáveis independentes, sem inter-relações, portanto de forma atomizada, 

fraccionando a realidade. Isto implica em desagregar a realidade, estudando-a em 

suas “estruturas” isoladas, o que leva a explicações departamentalizadas; pressupõe 

então, que a realidade social, na qual a prática do aleitamento materno está inserida, 

enquanto totalidade, corresponde à soma das partes constituídas. Com efeito, o 

conjunto visto como somatória das partes não é capaz de reconstituir a complexidade 

do mundo real (...). Desta forma, os fatores sociais considerados caracterizam-se pelo 

desvinculamento de seus contextos reais, em outros termos, não levam em conta as 

relações, os processos sociais e configurações histórico-estruturais” (p. 165). 

Resumindo, conforme o evidenciado por BURALLI e nos trabalhos 

analisados, a grande maioria dos estudos sobre a duração e freqüência do aleitamento 

materno e sobre as causas do desmame precoce tem utilizado o referencial teórico da 

multicausalidade. 

Neste referencial teórico, qualquer condição mórbida humana constitui um 
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processo que segue uma história natural e evolui como resultante de causas 

múltiplas explicitadas através de variáveis biológicas, demográficas, sócio-

econômicas e mesmo de ordem estrutural (políticas estatais de desenvolvimento 

econômico e social). Essas variáveis são consideradas determinantes com o mesmo 

peso causativo e sem qualquer hierarquia (FACCHINI 1995), demonstrando-se 

insuficientes para explicar o processo saúde-doença. 

Esta restrita capacidade explicativa levou epidemiologistas sociais, sobretudo 

latino-americanos, a desenvolverem bases teórico-metodológicas para explicar a 

determinação do processo saúde-doença através da categoria da reprodução social 

(LAURELL 1983; GRANDA e BREIHL 1989; BREIHL 1991). 

A caracterização das desigualdades em saúde através da categoria da 

reprodução social parte do reconhecimento de que a heterogeneidade do coletivo 

pode ser explicada pelas relações sociais de produção (GRANDA e BREIHL 1989). 

Assim, a reprodução social se concretizaria em dois momentos: o da produção 

social - formas de trabalhar - e o da reprodução social ou consumo - formas de 

viver - (QUEIROZ et al. 1996) que “se constituem em processos intrinsecamente [e 

dialéticamente] relacionados (...), [nos quais] a família, mesmo no capitalismo mais 

avançado, tem desempenhado um papel central, ainda que sob formas continuamente 

modificadas, em função da própria evolução das forças produtivas e das condições 

históricas específicas de sua instalação e desenvolvimento” (GOLDENBERG 1988, 

p.61). 

QUEIROZ e SALUM (1997) consideram “possível operacionalizar a 

heterogeneidade do coletivo - objeto da saúde coletiva - sem resvalar (...) no 

“instrumentalismo” simplista (mera listagem de variáveis desarticuladas)”. As 

autoras compuseram uma “base empírica que revela a heterogeneidade do coletivo 

[tendo] como ponto de partida indicadores oriundos de formulações teóricas que 

sintetizem, num conjunto hierarquizado, a dinamicidade da vida social”: “a categoria 

da reprodução social, operacionalizada através de indicadores que expressem na sua 

síntese a diversidade das formas de trabalhar e de viver específicas dos grupos que 

ocupam um dado espaço geo-social, permite caracterizar grupos sociais 

homogêneos”(p.22). 

A escassez de investigações utilizando a reprodução social como categoria de 
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análise reforçaram e justificaram a escolha da situação do aleitamento materno e as 

formas de reprodução social das famílias, enquanto objeto do presente estudo, que se 

pretende alinhado ao referencial teórico-metodológico da determinação social do 

processo saúde-doença. 

Entendendo-se que “o processo saúde-doença é socialmente determinado e 

que o coletivo é heterogêneo tanto nas suas formas particulares de reprodução social, 

quanto nas formas específicas com que cada grupo social manifesta os diferentes 

gradientes de saúde e doença (fortalecimento e desgaste bio-psíquico)” (SALUM 

2000) e utilizando o quadro teórico construído por QUEIROZ e SALUM (1997) -

 uma base teórica, metodológica e operacional que “pré-define três possibilidades de 

reprodução social, ou três grupos sociais homogêneos (GSH) (...) por semelhantes 

formas de trabalhar e de viver” (SALUM et al. 1998, p.5), construiu-se o quadro 

teórico utilizado no presente estudo (FIGURA 1): 

FIGURA 1 -  Modelo hierarquizado* utilizado para situar a intermediação do aleitamento 
materno no processo saúde-doença. 

 

 

 
*Modelo Proposto por FACCHINI (1995), modificado com base na categoria da reprodução social relida por 
QUEIROZ SALUM (1997). 
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Este quadro apoiou-se ainda no modelo teórico hierarquizado apresentado por 

FACCHINI (1995), buscando enfatizar noções de hierarquia e de autonomia relativa 

das categorias analíticas. O modelo permite ainda verificar como o conhecimento 

sobre o social pode ser utilizado para entender o biológico e como os outros 

referenciais metodológicos, bem como seus instrumentos, podem ser utilizados para 

esta análise integrada. 

Assim, neste modelo, o aleitamento materno é considerado mediador do 

processo saúde-doença, dependendo de características maternas e infantis 

(determinantes proximais), que por sua vez dependem das formas de trabalhar e de 

viver das famílias (determinantes intermediários) que são conseqüência do processo 

de reprodução social. 

Portanto, foram utilizadas enquanto subcategorias de análise o processo de 

reprodução social (variável independente) dado pelos momentos da produção e do 

consumo e o aleitamento materno (variável dependente), considerado no processo 

saúde-doença infantil, constituindo as categorias empíricas as formas de trabalhar e 

viver das famílias; e as formas de aleitamento materno (duração, freqüência e tipo). 
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2.1 -  FINALIDADE 

Este estudo teve por finalidade investigar, em uma população de crianças 

menores de dois anos, como o aleitamento materno se relaciona às formas de 

reprodução de suas famílias. Pretendeu-se com isso favorecer o reconhecimento dos 

determinantes do aleitamento materno, na perspectiva de gerar conhecimento, que 

realimente projetos de intervenção em saúde - compreendida como processo social -

 integrando ações coletivas no local de estudo. 

2.2 -  OBJETIVOS 

♦ Reconhecer as formas de reprodução social das famílias, que definem os 

diferentes Grupos Sociais Homogêneos (GSH’s) no coletivo objeto do estudo; 

♦ Caracterizar os padrões de aleitamento materno neste coletivo, compondo o perfil 

do aleitamento materno nos diferentes GSH's;  

♦ Verificar como o perfil do aleitamento materno se relaciona aos perfis de 

reprodução social construídos, ou seja aos GSH's definidos.  
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3.1 -  DELINEAMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO  

Este estudo transversal-descritivo-analítico, de base populacional, integrou um 

projeto mais amplo intitulado Diagnóstico das condições de saúde e nutrição de 

crianças menores de dois anos, desenvolvido no Município de Itupeva – SP, durante 

o ano de 2001. 

Indicadores do estudo e variáveis de captação -  Para atender à finalidade e aos 

objetivos proposto, optou-se por reconhecer os processos determinantes do 

aleitamento materno através de indicadores que, sintetizando a relação dialética entre 

produção e consumo, explicitassem os perfís de reprodução social das famílias a que 

pertenciam as crianças estudadas (formas de trabalhar e de viver) e de outros que 

indicassem o perfil de aleitamento, enquanto expressão do fortalecimento/desgaste 

concretizado no corpo biopsíquico das crianças (formas de amamentar, incluindo 

momento de aleitamento, de desmame e de introdução de outros alimentos). 

Para tanto, utilizou-se de um conjunto de variáveis relativas a esses 

indicadores, que caracterizaram tanto os perfis de reprodução social, e assim os 

processos determinantes (incluindo as variáveis de corte), como o processo de 

aleitamento materno, além de outras que ampliaram a descrição desses processos: 

• variáveis relativas à identificação familiar: nome, número, sexo; idade; escolaridade e 

origem dos membros da família, sua relação com a criança e chefia da família; 

• variáveis relativas às formas de trabalhar da família: número de membros ocupados, 

aposentados e desempregados; setor de atividade, categoria ocupacional, posição na 

ocupação, registro em carteira de trabalho, benefícios oriundos do trabalho, extensão da 

jornada de trabalho, tempo de locomoção para o trabalho; renda individual e renda 

familiar per capita mensal; 

• variáveis relativas à identificação das formas de viver da família: propriedade e infra-

estrutura da habitação (tipo, número de cômodos, localização e uso do banheiro e 

condições de saneamento e salubridade); disponibilidade de bens materiais, patrimoniais 

e de consumo duráveis; dinâmica social da vida familiar (exposição a riscos; grau de 

agregação social incluindo participação em grupos/associações/sindicatos e em 

atividades de lazer); 

• variáveis relativas às características maternas: idade; escolaridade; número de filhos; 

situação conjugal; inserção no trabalho; condições do atendimento pré-natal e do parto. 

• variáveis relativas às características da criança: idade, sexo; peso, tempo e ordem de 
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nascimento; idade de interrupção do aleitamento materno e de introdução de outros 

líquidos e alimentos; uso de mamadeira e de chupeta. 

Caracterização das formas de reprodução social -  Dada sua importância, estão 

descritos com detalhe a seguir, a base operacional, os indicadores, as variáveis e os 

procedimentos, além dos critérios de classificação que subsidiaram a construção dos 

perfis de reprodução social do coletivo em estudo. 

Base operacional, indicadores e variáveis para a caracterização dos perfis de 

reprodução social -  Para construir os perfis de reprodução social das famílias 

das crianças estudadas foi utilizado conceito operacional de Reprodução Social 

adotado por QUEIROZ e SALUM (1997) tomando como referência os primeiros 

estudos de BREIHL (1991) e BREIHL e GRANDA (1986), que, segundo as 

autoras, reitera o significado de que o trabalho e a vida (dialética da 

produção/consumo) têm na dinâmica social e reafirma a centralidade do trabalho 

nesta dinâmica 

Baseando-se nesta proposta operacional, foram utilizados dois conjuntos de 

indicadores: 

♦ formas de trabalhar (FT), representando a inserção da família no momento da produção 
social. Para dimensioná-las utilizou-se das variáveis de corte: renda familiar per capita (em 
salários mínimos, considerando o salário, outros rendimentos ou atividades informais para 
complementação de renda), usufruto de benefícios e registro formal no trabalho. 

♦ formas de viver (FV), representando a inserção da família no momento da reprodução social, 
sendo verificadas através das variáveis de corte: propriedade da habitação e o grau de 
agregação social (vida associativa) e o usufruto de alguma atividade de lazer. 
 

Do formato operacional original (QUEIROZ e SALUM, 1997), uma das 

variáveis de corte utilizada pelas autoras para dimensionar as formas de viver 

(exposição a riscos), por ser mencionada pela maioria (57%) das famílias, 

apresentou reduzido poder discriminatório entre os grupos e foi substituída pela 

variável atividades de lazer, que foi escolhida por ser uma das variáveis que 

demonstra a ocupação do espaço geo-social pelos grupos, bem como a utilização 

dos bens sociais construídos sobre o território. 

Procedimentos para a construção dos perfis de reprodução social -  Assim, 

foram consideradas com Formas de Trabalhar Adequadas (FTA) as famílias que 

apresentaram pelo menos duas variáveis de corte relacionadas às formas de 
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trabalhar dentro dos limites de adequação propostos, assim como foram 

classificadas com Formas de Viver Adequadas (FVA) as famílias que 

apresentaram pelo menos duas variáveis de corte relacionadas às formas de viver. 

As famílias que apresentaram para essas variáveis valores fora dos limites de 

adequação foram classificadas com Formas de Trabalhar Inadequadas (FTI) e/ou 

Formas de Viver Inadequadas (FVI), conforme o Quadro 1. 

QUADRO 1 - Limites de adequação para a classificação das famílias* 

VARIÁVEIS PONTOS DE CORTE 

FORMAS DE TRABALHAR (FT) Adequadas (FTA)  Inadequadas (FTI) 

Renda familiar per capita ≥ 1,8 salários mínimos  < 1,8 salários mínimos  

Registro formal no Trabalho pelo menos um dos membros 
trabalhadores com registro em 
carteira profissional 

 Nenhum dos membros 
trabalhadores com registro em 
carteira profissional 

Benefícios oriundos do trabalho ≥2 benefícios oriundos do 
trabalho, sendo pelo menos 
um deles relacionado à 
assistência a saúde 

 <2 benefícios oriundos do 
trabalho, desde que não 
relacionados à assistência a 
saúde 

FORMAS DE VIVER (FV) Adequadas (FVA)  Inadequadas (FVI) 

Propriedade da habitação casa própria  Casa alugada, cedida ou 
invadida 

Atividades de lazer Pelo menos um dos membros 
com alguma atividade de 
lazer, não relacionada à TV 
ou vídeo  

 Nenhum dos membros com 
atividade de lazer não 
relacionada à TV ou vídeo 

Agregação social participação de pelo menos 
um dos membros da família 
em associações ou grupos de 
natureza diversa 

 não participação de nenhum 
membro da família em 
associações ou grupos de 
natureza diversa  

*Segundo variáveis propostas por QUEIROZ e SALUM (1997), alterando-se exposição a risco por atividades de lazer.  

 
Para compor os perfis de reprodução social, formaram o GSH1 as famílias 

com FTA e FVA. As famílias com FTA e FVI ou com FTI e FVA constituíram o 

GSH2, e o GSH3 foi composto por famílias com FTI e FVI, conforme definidos por 

SALUM et al. (1998). 

Apropriando-se da classificação de POCHMANN (1999), SALUM (2000) 

designou o GSH1 como o grupo que congregaria os indivíduos plenamente 

incluídos, o GSH2 como o grupo que se constituiria dos precariamente incluídos, e o 
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GSH3 como aquele em que se aglutinariam os excluídos sociais. 

Caracterização dos padrões de inserção no trabalho remunerado* -  O 

SEADE (2001a) em sua Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), caracterizou a 

inserção no mercado de trabalho somente de indivíduos com dez anos de idade ou 

mais, a chamada População em Idade Ativa (PIA). Foi considerada População 

economicamente Ativa (PEA) a parcela da PIA que estava ocupada (“indivíduos que 

possuem trabalho remunerado exercido regularmente; ou possuem trabalho 

remunerado exercido de forma irregular mas não estão procurando outro trabalho...”) 

ou desempregada (pessoas que procuraram trabalho nos últimos 12 meses, não 

encontrando trabalho ou trabalhando de forma descontínua e irregular). Finalmente, a 

outra parcela da PIA foi composta pelos inativos (“indivíduos maiores de dez anos 

que não estão ocupados ou desempregados”). 

Considerando estes critérios, optou-se por utilizá-los para caracterizar os 

padrões de inserção no trabalho remunerado nos diferentes GSH's definidos para a 

amostra de famílias estudadas em Itupeva*: 

♦ posição na ocupação, que inclui assalariados (do setor privado com e sem carteira de trabalho 
assinada, e do setor público), autônomos (que trabalham para o público em geral e para uma ou 
várias empresas), empregadores (que tem empregados), domésticos (mensalistas e diaristas) e 
outras posições (profissionais liberais de nível universitário, trabalhadores domiciliares sem 
remuneração, donos de negócios familiares).  

♦ categoria ocupacional, que agrega os ocupados, segundo a qualificação no trabalho, em três 
grandes grupos: direção, gerência e planejamento (têm por função planejar, coordenar e 
supervisionar tarefas a serem executadas nas diversas atividades econômicas), tarefas de 
execução - que estejam ligados diretamente às atividades econômicas-fim de forma qualificada 
(maior grau de especialização e experiência), semi-qualificada (tarefas repetitivas, com menor 
grau de complexidade) e não qualificada (trabalhos braçais, que ajudam na execução de 
atividades) e tarefas de apoio - que exercem tarefas complementares à atividade principal 
incluindo serviços não-operacionais (tarefas administrativas em geral, comercialização, 
manutenção, etc) serviços de escritório (secretária, recepção, etc.), e serviços gerais. 

Caracterização e avaliação do perfil aleitamento materno -  Para caracterizar os 

perfis de aleitamento materno, e explicitar o grau de fortalecimento/desgaste das 

crianças pertencentes às famílias que compuseram os diferentes GSH´s, foram 

recolhidas informações que permitiram classificar a forma ou o tipo de aleitamento 

materno, sua duração e freqüência: tempo de aleitamento ou idade de interrupção da 

amamentação (meses), idade de introdução de outros alimentos  - água, chá, outros 

                                                 
** Esses padrões, previamente estabelecidos foram utilizados no momento da entrevista, conforme ANEXO 1. 
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leites, alimentos semi-sólidos e sólidos (meses), conforme ANEXO 1. 

A classificação do tipo de aleitamento foi fundamentada nos conceitos básicos 

preconizados pela OPS/OMS (OPAS / OMS 1991). Esses conceitos, elaborados pelo 

Grupo de Trabalho em Aleitamento Materno da OMS e publicado no documento 

intitulado “Indicadores para avaliar as práticas do aleitamento materno”, entre outros 

propósitos, buscam permitir comparações de estudos não só dentro de um 

determinado país, mas entre diferentes regiões do globo (GIUGLIANI, 1998). 

Assim, de acordo com os referidos conceitos, considerou-se: 

♦ Aleitamento materno: alimentação com leite materno. 

♦ Aleitamento materno exclusivo: alimentação exclusivamente com leite materno e nenhum outro 
líquido ou sólido. 

♦ Aleitamento materno predominante: alimentação em que o leite materno constituiu a principal 
fonte de alimentação, incluindo água, chás ou suco de frutas, mas nenhum outro leite ou 
alimento semi-sólido. 

♦ Aleitamento materno complementado em tempo oportuno: alimentação com leite materno e 
outro complemento alimentar semi - sólido ou sólido (lactentes de 6 a 9 meses). 

♦ Aleitamento materno contínuo I e II: alimentação com leite materno dos 12 aos 16 meses e dos 
20 aos 24 meses, respectivamente. 

Para caracterizar a freqüência e a duração do aleitamento foi utilizada a 

técnica da tábua de vida, conforme posteriormente descrita na sistematização e 

análise dos dados. 

Técnica de coleta dos dados e procedimentos ético-legais -  Para a obtenção dos 

dados necessários foi realizado um inquérito domiciliar aplicando-se um formulário 

com questões objetivas e respostas fechadas (ANEXO 1), através de entrevista com a 

mãe da criança. A estrutura e o conteúdo do formulário utilizado foram similares aos 

dos demais sub-projetos que compuseram o estudo geral, tendo sido introduzidas ou 

retiradas algumas questões para atender as especificidades do presente estudo (as 

questões retiradas estão sombreadas no ANEXO 1). O formulário incluiu um rapport, 

com o objetivo de apresentação do estudo e foi pré-testado na população alvo para 

melhor adequá-lo às condições e necessidades do trabalho. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de julho e agosto de 2001 por duas 

enfermeiras, alunas do Programa de Pós Graduação, duas bolsistas de Iniciação 

Científica e 20 alunos de graduação da Escola de Enfermagem da USP (EEUSP). Os 
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entrevistadores foram previamente treinados a fim de uniformizar os conteúdos e as 

formas de abordagem, reduzindo possíveis bias (ANEXO 2). 

Vale salientar que todos os formulários foram revistos e todas as casas foram 

revisitadas pelas pesquisadoras (para realização de procedimentos requeridos por 

outros sub-projetos), reduzindo a probabilidade de perdas por mau preenchimento do 

formulário. 

Anteriormente ao seu desenvolvimento, este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da EEUSP, quanto a procedência e respeitabilidade aos 

princípios éticos, sob a ótica da área da saúde e apresentado às autoridades locais de 

saúde do Município de Itupeva, para garantir o acompanhamento das crianças 

estudadas. 

Como medida de proteção aos direitos humanos, antes da coleta de dados, a 

mãe ou o responsável pela criança foram informados sobre a justificativa, os 

objetivos e os procedimentos utilizados no estudo, assegurando-lhes a decisão de 

participar ou não da pesquisa, sem qualquer tipo de discriminação ou 

constrangimento subsequente. Assim, o questionário somente foi aplicado mediante 

a concordância com os termos expostos e a assinatura do “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” (ANEXO 3) pela mãe ou responsável pela criança. 

Buscando a resolutividade de problemas de saúde detectados, quando 

necessário foi feito o encaminhamento da criança para a UBS/CS da área de 

abrangência do domicílio (ANEXO 4), para que fossem tomadas as medidas 

assistenciais necessárias, conforme o acordo previamente estabelecido com a 

Diretoria Municipal de Saúde, após aprovação do projeto maior. Este foi divulgado à 

comunidade do Município de Itupeva através dos meios de comunicação disponíveis 

(rádio e do jornal locais além de cartazes fixados nas unidades da rede básica de 

saúde e nos principais estabelecimentos comerciais da cidade) (ANEXO5). 

3.2 -  DELIMITAÇÃO GEO-SOCIAL DO ESTUDO 

Cenário e população do estudo -  O estudo foi realizado no Município de Itupeva, 

localizado a 70 km a oeste de São Paulo e constituído por 201 km2 de área territorial 

na região de Jundiaí - Campinas (Mapa 1).  
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MAPA 1  Localização de Itupeva 

 
Os setores agro-industrial e comercial têm sido os de maior representatividade 

na economia local. Entre os produtos agrícolas, fornecidos principalmente para 

centros de abastecimentos da própria região e da cidade de São Paulo, tem se 

destacado a produção de uva de mesa, morango, alface, milho, tomate, além da 

olericultura. No setor industrial merecem destaque as indústrias de metalurgia e 

química, entre as de produtos alimentícios, mobiliários, utensílios domésticos, 

máquinários, aguardentes, autopeças, instrumentos musicais de corda, embalagens e 

gases (ITUPEVA 2000). 

Considerando a saúde coletiva, de acordo com os níveis de complexidade, 

Itupeva articula-se, através da rede hierarquizada e descentralizada do Sistema Único 

de Saúde – SUS, às várias instituições dos municípios de Jundiaí, Campinas e São 

Paulo, que respondem por ações dos níveis secundário e terciário de atenção em 

saúde. 

O município integra a micro-região de Jundiaí e a Diretoria Regional de 

Saúde de Campinas, DIR XII-Campinas e presta atendimento primário à saúde 
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através da rede básica, contando com um centro de saúde, sete unidades básicas de 

saúde, um ambulatório de saúde mental e reabilitação. O único hospital é municipal, 

de pequeno porte (50 leitos).  

Segundo dados do último censo do IBGE (IBGE, 2000), a população geral de 

Itupeva era constituída por 26.158 habitantes, sendo 73,6% residentes na área 

urbana.  

No Quadro 2, podem ser observados alguns dados de caracterização 

demográfica e de saúde da população residente no município. 

QUADRO 2 - Caracterização demográfica e de saúde do município de Itupeva-SP. 

DADOS DEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE 1998 1999 2000 2001 

Nascidos Vivos (por local de residência) 494 505 471 - 

População residente (0-4 anos de idade)* 1736 1793 1851 1909 

População residente (<1 ano de idade)* 440 454 469 483 

População residente (1 ano de idade)* 390 403 416 429 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 22,86 22,79 18,07 - 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 16,19 23,76 16,99 - 

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (Por mil nascidos vivos) 10,12 11,88 4,25 - 

Taxa de Mortalidade Neonatal (Por mil nascidos vivos) 12,15 19,80 12,74 - 

Taxa de Mortalidade Infantil Tardia (Por mil nascidos vivos) 4,05 3,96 4,25 - 

Fonte: SEADE (2001b) e *DATASUS (2000). 

Este estudo, enquanto sub-projeto, utilizou a mesma população do projeto mais 

amplo, que foi constituída por crianças de 5 dias até 24 meses de idade, e suas 

famílias, residentes na área urbana do município de Itupeva - SP. 

3.3 -  AMOSTRAGEM 

Para garantir sua representatividade em relação à população, optou-se por 

trabalhar com uma amostra probabilística, delineada como casual e proporcional ao 

número de crianças menores de 2 anos nos setores censitários que compunham a 

zona urbana do município (amostragem por conglomerados). 

Procedimentos para o cálculo da amostra - Assim, a amostra foi definida a partir da 

estimativa do número de crianças menores de dois anos (SEADE 2001b) e do 

número de domicílios da área urbana de Itupeva (IBGE 1997). Por atender não só os 
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objetivos específicos de um dos subprojetos, mas por garantir uma amostra 

representativa da população alvo para os demais sub-projetos, entre os quais se inclui 

o presente estudo, também se considerou no cálculo do tamanho da amostra, a 

prevalência estimada de 45,0% para anemia ferropriva. 

Estimando a população de menores de dois anos em 976 crianças (SEADE 

2001b) e utilizando a Teoria da Inferência Estatística (Bickel e Docksum 1977), 

obteve-se o tamanho amostral de 274 crianças (ANEXO 6), prevendo-se 10% de 

perdas e recusas. 

QUADRO 3 -  Setores censitários, número de domicílios e número de crianças a serem 
entrevistadas. Itupeva, SP 

SETORES 
CENSITÁRIOS* 

DOMICÍLIOS* 
(n)  

CRIANÇAS  
(n) 

1 315 15 

2 726 66 

3 196 52 

4 92 9 

5  308 18 

6 521 36 

7 213 11 

8  117 2 

9 198 7 

10 263 13 

13 100 9 

14 165 8 

15 64 2 

16 140 14 

17 80 2 

18 132 10 

Total   16 3630 274 
*Os dados dos setores censitários e domicílios correspondentes foram 
obtidos do: IBGE (1997) 

 

A amostragem foi realizada em três etapas, considerando-se os setores 

censitários da área urbana e de núcleos urbanos da área rural, seguidos pelos 

conglomerados de domicílios (quadras/quarteirões) e, finalmente, pelos domicílios 

individuais. Foram selecionados os setores 16 censitários (dentre os 20 existentes no 

município) que possuíam mais de 20 domicílios, mais de 88 moradores e mais de 11 

crianças com menos de quatro anos de idade e sorteados os conglomerados de 

domicílios - quadras ou quarteirões. Do total dos domicílios existentes em cada setor, 

foram visitados apenas o número suficiente para se obter o total de crianças estimado 

como representativo do mesmo. (QUADRO 3 e ANEXO 7). 
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Composição da amostra -  Obteve-se um total de 261 crianças pertencentes a 251 

famílias. Quando identificadas duas ou mais crianças com menos de dois anos na 

mesma família, as informações familiares foram repetidas (número final de 261 

famílias e 261 mães). 

3.4 -  SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos foram pré-codificados e organizados em quatro bancos, 

utilizando-se o programa EXCEL. Em seguida, foram analisados através do software 

EpiInfo 6 e/ou SPSS 8.0. 

Para identificar as formas de reprodução social das famílias, descrever os 

perfis de aleitamento materno e verificar a associação entre as diferentes variáveis, a 

análise dos dados compreendeu: 

Identificação das formas de reprodução social   

♦ análise descritiva -  Foram elaboradas tabelas de distribuições percentuais para 

analisar as variáveis qualitativas ou categóricas e calculadas medidas-resumo 

como médias, para as variáveis quantitativas ou não categóricas. Para a 

comparação entre os diferentes GSH’s, nos quais foi estratificada a amostra, 

realizou-se o cruzamento das principais variáveis estudadas com a variável grupo 

social homogêneo (análise bivariada), verificando-se a associação entre as 

variáveis categóricas, através do teste da Partição do Qui-quadrado (X2), e as 

diferenças entre as médias obtidas para as variáveis contínuas, através do teste t 

de Student, (precedido do teste de Levene para verificação da homogeneidade das 

variâncias). Para as variáveis cujas variâncias foram homogêneas, foi usado o 

teste t. Caso contrário, foi utilizado o teste t para variâncias desconhecidas e 

desiguais) (MAGALHÃES e LIMA 2000). As indicações de associação foram 

consideradas até o nível de 5% de significância (P<0,05) e as de diferença entre 

médias até o nível de 1,7% de significância (P<0,017). 

Descrição dos perfis de aleitamento e sua relação com a reprodução social 

♦ técnica da tábua de vida -  Por possibilitar um tratamento longitudinal de dados 

coletados transversalmente (CALDEIRA e GOULART 2000), utilizou-se essa 

técnica para a análise da duração do aleitamento materno, considerando como 
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evento final a interrupção definitiva da amamentação. No caso do aleitamento 

materno exclusivo, o evento final foi considerado a introdução de água, chás ou 

sucos e para o aleitamento materno predominante, a introdução de qualquer outro 

alimento. As crianças que nunca haviam recebido leite materno foram 

consideradas como se tivessem iniciado a amamentação e parado logo depois 

(tempo de aleitamento materno = 0). Ainda utilizando a tábua de vida, foi obtido 

o tempo mediano de aleitamento materno. 

A técnica de tábua de vida permitiu considerar as crianças ainda amamentadas 

no momento da entrevista (denominadas censuradas) além de possibilitar 

conhecer a proporção de crianças que continuavam sendo amamentadas ao final 

de cada mês de vida. A taxa de sobrevida (equivalente à “proporção de crianças 

ainda em aleitamento materno ao completar certo número de meses de vida”) tem 

sido interpretada como estimativa de probabilidade de um recém-nascido vir a ser 

amamentado até determinada idade (ISSLER 1977). 

♦ análise bivariada -  A análise bivariada foi feita entre as curvas de aleitamento 

materno e as variáveis selecionadas - enquanto classicamente associadas a esta 

prática - através do teste de Wilcoxon, considerando associação quando o nível 

de 5% de significância foi alcançado.  

♦ análise multivariada -  A análise multivariada do tempo de aleitamento materno 

foi obtida através do ajuste do modelo de Regressão de Cox, com processo de 

seleção de variáveis “backward”, expressando a associação em odds ratio - OR 

(razão de chances) e intervalo de confiança - IC para 95%. Foram inseridas no 

modelo as variáveis que apresentaram associação com o tempo de aleitamento 

materno, no nível de significância de 10% (P<0,10) e a variável de interesse 

(GSH), havendo assim o controle de variáveis de confundimento, uma vez que 

“esta abordagem permite a entrada simultânea no modelo do conjunto de 

variáveis de interesse, possibilitando a análise de associação, independente de 

cada uma delas, levando em consideração a presença do efeito das demais, 

controlando os fatores de confusão ou confundimento” (OBREGÓN 2001, p.41). 
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4.1 -  PERFIS DE REPRODUÇÃO SOCIAL: Caracterização geral da 

reprodução social das famílias 

Composição dos GSH’s -  Conforme definição prévia a partir da base teórico-

metodológica-operacional utilizada, as famílias foram classificadas em relação às 

suas formas de trabalhar e de viver em adequadas (FTA e FVA) e inadequadas (FTI 

e FVI) e, então, congregadas no mesmo no mesmo grupo aquelas com FTA/FVA 

(GSH1), com FTI/FVI (GSH3) e finalmente com FTA/FVI ou FTI/FVA (GSH2). 

Foram identificadas famílias pertencentes aos três GSH’s na amostra de 

crianças estudadas, pertencendo apenas 19,2% (50) delas a famílias que constituíram 

o GSH1, enquanto 36,4% (95) integravam famílias do GSH2 e a maioria delas, 

44,4% (116) o GSH3 (GRÁFICO 1). 

GRÁFICO 1 - Distribuição dos GSH's no Município de Itupeva 
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A Pesquisa de Condições de Vida (PCV), realizada pelo SEADE (1996) na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em 1994, observou uma maior 

concentração de famílias nos grupos intermediários e não naquele com com situação 

social menos favorável, como o verificado no presente estudo: o SEADE encontrou 

21,7% das famílias no Grupo A (situação social mais favorável), 52,4% nos grupos 

B e C (situação intermediária na “pirâmide social”) e 25,9% no grupo D (situação 

mais desfavorável). Apesar do estudo efetuado pelo SEADE se utilizar de análise 

estatística mais sofisticada para definir os critérios de classificação das famílias nos 

grupos A, B, C e D (análise multivariada), algumas das variáveis de corte foram 

comuns às utilizadas no presente estudo (RFPC, moradia, inserção no trabalho). 
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Também ORTEGA (2000) encontrou maior proporção de famílias no GSH2 

(48,2%) e menor no GSH3(36,1%) e no GSH1 (15,7%), mesmo tendo utilizado o 

mesmo referencial teórico-metodológico para analisar população residente na área de 

abrangência do Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (USP).  

Considerando as variáveis de corte utilizadas para compor os três GSH’s, 

observa-se pela TABELA 1 o seu elevado poder discriminatório, resultando em 

diferenças significativas entre os grupos (P<0,05) para todas elas. 

TABELA 1 - Grupos Sociais Homogêneos (GSH's)1, segundo as variáveis de corte. 

VARIÁVEIS DE CORTE2 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3 
  

 n (%) n (%) n (%)  n (%) 

TOTAL DE FAMÍLIAS 50 (100,0) 95 (100,0) 116 (100,0)  261 (100,0) 

MOMENTO DA PRODUÇÃO:  Formas de Trabalhar  (FT) 

RFPC ≥ 1,8 SM 22 (44,0)a 19 (20,0)b 05 (4,3)c  46 (17,6) 

Registro em carteira3 50 (100,0)a 74 (77,9)b 60 (51,7)c  184 (70,5) 

Usufruto de ≥2 benefícios3 40 (80,0)a 45 (47,4)b 0 (0,0)c  85 (32,6) 
          

MOMENTO DO CONSUMO:  Formas de Viver  (FV) 
Propriedade da habitação 39 (78,0)a 49 (51,6)b 28 (24,1)c  116 (44,4) 

Atividades de lazer3 43 (86,0)a 63 (66,3)b 48 (41,4)c  154 (59,0) 

Participação em vida associativa3 27 (54,0)a 25 (26,3)b 03 (2,6)c  55 (21,1) 
          1Considerando as variáveis de corte, as famílias foram classificadas para as formas de trabalhar em adequadas (FTA) e inadequadas 

(FTI), assim como para as formas de viver (FVA e FVI). Foram agregadas ao GSH1 as famílias com FTA/FVA (100%); ao GSH3, as 
com FTI/FVI (100%) e ao GSH2, as com FTA/FVI (51,6%) e FTI/FVA (48,4%).  2 Para cada variável, as distribuições percentuais nas 
colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente (P>0,05); teste da Partição do X2).  3Pelo menos um membro da 
família possuía ou praticava estes atributos.  

 

Tais diferenças reforçam a coexistência dos três grupos pré-definidos com 

diferentes condições de reprodução social, evidenciadas tanto no momento de 

produção como de consumo, apontando piores formas de trabalhar e de viver que as 

apresentadas pela população da área de abrangência do HU - que incluiu o Distrito 

do Butantã - (ORTEGA, 2000) e mesmo da RMSP (SEADE, 1996). Os resultados 

obtidos, analisados e discutidos a seguir, justificam essa indicação. 

Características gerais das famílias nos diferentes GSH’s -   A distribuição do total 

dos 1168 membros, que compuseram as famílias das 261 crianças estudadas nos 

diferentes GSH’s, conformou-se à distribuição das famílias já observada no 

GRÁFICO 1:  19,2% dos membros compuseram o GSH1, 37,3% o GSH2 e 43,5% o 

GSH3. 
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A TABELA 2 apresenta as características sócio-demográficas desses 

membros e dos chefes de família. 

TABELA 2 - Características demográficas das famílias nos GSH's: Distribuição 
percentual. 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   

 n (%) n (%) n (%)  n (%) 
          
TOTAL DE MEMBROS 223 (100,0) 435 (100,0) 510 (100,0)  1168 (100,0) 

Origem do sul/sudeste* 201 (90,1)a 387 (89,4)a 427 (84,2)b  1015 (87,3) 
Sexo masculino 111 (49,8)a 220 (50,6)a 249 (48,8)a  580 (49,7) 
<30 anos de idade* 167 (75,6)a 324 (74,8)a 415 (82,0)b  906 (78,1) 
Nível de instrução < 7 anos 35 (25,4)a 121 (51,9)b 163 (64,9)c  319 (51,2) 
Nível de instrução > 11anos 59 (37,6)a 47 (16,5)b 32 (10,5)c  138 (11,8) 
          

CHEFES DE FAMÍLIA  52 (100,0) 98 (100,0) 120 (100,0)  270 (100,0) 
Origem do sul/sudeste* 41 (78,8)a 81 (83,5)a 91 (77,1)a  213 (79,8) 
Sexo masculino 44 (84,6)a 83 (84,7)a 111 (92,5)a  238 (88,1) 
<40 anos de idade 31 (59,7)a 74 (76,2)b 109 (88,8)c  214 (79,5) 
Nível de instrução < 7anos* 13 (25,5)a 54 (58,1)b 73 (62,9)c  140 (53,8) 
Nível de instrução > 12 anos 23 (45,1)a 18 (19,4)b 19 (16,2)b  60 (23,0) 
          

1Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente 
(P>0,05; teste da Partição do X2). 2Calculada para os membros com mais de 15 anos, conforme SEADE (1999). *Não se 
obteve informações de alguns dos membros (0.7%) ou dos chefes (3,7%). 

A maioria dos membros (87,3%) foi procedente de diferentes estados das 

regiões sudeste (SE) e sul (S), com maior concentração de pessoas destas regiões no 

GSH1 (90,1%), diminuindo no GSH2 (89,4%) e GSH3 (84,2%). A procedência das 

regiões nordeste (NE) e centro - oeste (CO) foi significativamente maior no GSH3 

(15,8%) quando comparada ao GSH2 (10,6%) e ao GSH1 (9,9%) (P<0,05). Nenhum 

membro ou chefe foi originário da região Norte (N) do país. 

Eram do sexo feminino 51,3% dos membros, dado que se assemelhou aos do 

censo de 1996 (IBGE, 2000), o qual indicou um índice de 48,6% de mulheres em 

Itupeva. A pequena diferença pode ser justificada pelo fato do presente estudo 

considerar como unidade amostral a criança, sendo um dos critérios de sua inclusão 

na amostra a realização da entrevista com a mãe. 

Mesmo com predomínio de menores de 30 anos nas famílias estudadas, 

observou-se no GSH3 uma proporção significativamente maior de membros dentro 

desta faixa etária (82,0%) que no GSH1 (75,6%) e no GSH2 (74,8%). 

Em relação aos chefes de família, embora o padrão de distribuição de sua 

origem (79,8% provenientes do Sul e Sudeste) tenha sido semelhante (P>0,05), 
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houve uma concentração de chefes do Sul e Sudeste no GSH1 (78,8%) e no GHS2 

(83,5%) e um maior número de chefes do NE e CO no GSH3 (22,9%). 

Apesar da maior proporção de membros do sexo feminino, o percentual de 

chefes homens foi mais elevado (88,1%), sendo a menor porcentagem de famílias 

chefiadas por mulheres encontrada no GSH3 (7,5%, P>0,05). Esses resultados 

diferiram dos encontrados pelo SEADE na RMSP em 1998 (SEADE, 1999) e por 

ORTEGA (2000) na região do Butantã, em que 22,9% e 19,4% das famílias eram 

chefiadas por mulheres, respectivamente. 

No GSH3 predominaram os chefes jovens, proporção que foi decrescendo nos 

demais grupos (P<0,05). As médias apresentadas na TABELA 3 reforçam a presença 

de membros e chefes mais jovens neste grupo mais excluído socialmente, tendência 

já evidenciada em estudos de maior abrangência (SEADE, 1996). 

TABELA 3 -  Características demográficas das famílias nos GSH's: Médias.  

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS TOTAL 
 GSH1 GSH2 GSH3  

     
IDADE (anos)     

Total de membros* [171]a [338]a,b [390]b [899]  
Média ± Desvio Padrão 26,2 ± 14,1 23,2 ± 13,6 20,8 ± 13,0 22,7 ± 13,6 

Chefe* [52]a [97]a [120]b [269]  
Média ± Desvio Padrão 36,2 ± 11,6 33,0 ± 8,4 29,3 ± 7,6 32,0 ± 9,1 

Mãe [50]a [95]a [116]a [261]  
Média ± Desvio Padrão 24,3 ± 6,1 27,2 ± 7,2 26,2 ± 6,7 26,2 ± 6,8 

     
ESCOLARIDADE (anos de estudo)     

Total de membros [136]a [230]b [252]c [618]  
Média ± Desvio Padrão 8,8 ± 3,2 7,0 ± 3,3 6,1 ± 3,2 7,0 ± 3,4 

Chefe* [51]a [93]b [116]b [260]  
Média ± Desvio Padrão 8,8 ± 3,6 6,9 ± 3,3 6,3 ± 3,3 7,0 ± 3,4 

Mãe [50]a [95]b [115]b [260]  
Média ± Desvio Padrão 9,3 ± 2,7 7,0 ± 3,1 6,1 ± 3,1 7,0 ± 3,2 

     
1Para cada variável, as médias nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente (P>0,017); teste t de 
Student); [  ] = valor de “n”. Idade: s/ contar as 261 crianças. Escolaridade p/ maiores de 15 anos, segundo o SEADE. * Não 
se obteve informações de alguns dos membros (0.7%) ou dos chefes (3,7%).  

 
Considerando-se o total da população amostrada, a média de 7 anos de 

escolaridade (TABELA 3) se aproximou daquela encontrada na RMSP (7,5 anos) em 

1998 (SEADE, 1999), tendo 48,8% acesso pelo menos ao ensino médio completo, 

percentual superior aos 32,2% encontrados na RMSP. 

Vale salientar que a maior parte dos membros do GSH3 com mais de 15 anos  

de idade (64,9%) não completou o ensino fundamental, diferindo significativamente 
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do GSH1 e do GSH2, onde 74,6% e 48,1%, respectivamente, superaram este nível de 

instrução. Quando se analisa o acesso ao nível superior, a situação privilegiada do 

GSH1 se evidencia, mostrando 37,6% de membros com mais de 11 anos de estudo, 

porcentagem significativamente maior que a apresentada pelos demais grupos 

(TABELA 2). 

Da mesma forma, a maioria dos chefes de família do GSH3 (62,9%) não 

completou o ensino fundamental, sendo o percentual dos que superaram esse nível de 

escolaridade (37,1%) equivalente à metade daquele de chefes inseridos no GSH1 

(74,5%). Também neste grupo, o total de chefes com nível superior foi quase 3 vezes 

maior que o apresentado pelo GSH3. Portanto, justifica-se a média obtida de 

escolaridade para os chefes do GSH1 (8,8 anos), significativamente maior que as do 

GSH2 e do GSH3. A escolaridade dos chefes também foi maior para os componentes 

do GSH2 que para os do GSH3 (P<0,05). 

Tal distribuição dos membros e dos chefes pela escolaridade nos diferentes 

GSH’s foi semelhante à verificada em outros estudos que utilizaram a base 

operacional de QUEIROZ; SALUM (1997) para caracterização dos perfis de 

reprodução social, ou seja, as famílias precariamente inseridas no trabalho e na vida 

(GSH3) apresentaram a maior porcentagem de chefes com menos de 8 anos de 

estudo (SANTOS, 1999; ORTEGA, 2000), o que tem sido reiterado historicamente 

em investigações baseadas em outros referenciais ideológicos. 

Características gerais maternas nos diferentes GSH’s -  Pela TABELA 4 se 

verifica que as mães dos menores de 2 anos amostrados, além de apresentarem 

diferenças significativas em relação ao nível de estudo decorrentes de sua inserção 

nos diferentes GSH's, também diferiram significativamente quanto às variáveis 

número de filhos e situação conjugal. 

O grupo de mães componentes da amostra se mostrou mais jovem que o 

estudado por ORTEGA (2000), que encontrou menos da metade (45,3%) de mães 

com até 30 anos. A média de 26,2 anos (TABELA 3) também foi menor que a de 

29,8 anos obtida por ORTEGA (2000).  

Embora sem significância estatística, houve uma predominância de mães 

originárias das regiões SE e S no GSH1 (90,0%), o GSH3 representando 50,0% (25 
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num total de 50) do total das mães provenientes do NE e CO (TABELA 4). 

TABELA 4 - Características demográficas maternas nos GSH's: Distribuição percentual. 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   
 n (%) n (%) n (%)  n (%) 

          
TOTAL DE MÃES 50 (100,0)a 95 (100,0)a 116 (100,0)a  261 (100,0) 

Origem do Sul/Sudeste 45 (90,0)a 75 (78,9)a 91 (78,4)a  211 (80,8) 
          Chefe de família* 0 (0,0)a 11 (7,8)a 9 (7,8)a  243 (93,1) 

          Idade <30 anos 42 (84,0)a 60 (63,2)b 83 (71,6)b  185 (70,9) 
          

Nível de instrução ≤7 anos** 11 (22,0)a 51 (53,7)b 75 (65,2)c  137 (52,7) 
          Nível de instrução >12 anos** 22 (44,0)a 19 (20,0)b 13 (11,3)c  54 (20,8) 

          
Número de filhos ≥ 3 2 (4,0)a 27 (28,4)b 44 (37,9)c  73 (28,0) 
          Sem companheiro  14 (28,0)a 13 (13,7)b 10 (9,6)c  37 (14,2) 
          

1
Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram 

significativamente (P>0,05; teste de Partição do X
2
). * Não se obteve informação de 1 mãe. * *Uma mãe estuda 

em “escola especial” 

 

Mesmo tendo sido encontrada a menor porcentagem de famílias chefiadas por 

mulheres no GSH3, nenhuma mãe do GSH1 era chefe, enquanto no GSH2 e GSH3 

7,8% das mães chefiavam suas famílias (P>0,05). Também, predominaram no GSH1 

mães mais jovens, sem companheiro, com maior escolaridade e menor número de 

filhos, diferindo estatisticamente dos outros grupos (TABELA 4). 

As diferenças entre o GSH2 e o GSH3 foram menos acentuadas, sendo maior 

o percentual de mães menos escolarizadas (65,2%), com companheiro (91,4%) e 

mais de três filhos (37,9%) no GSH3 (TABELA 4) apesar da semelhança no 

percentual de chefes de família e de menores de 30 anos, com média entre 26-27anos 

(TABELA 3). 

Os resultados permitem deduzir que o grupo considerado o mais excluído 

socialmente - o GSH3, onde se concentraram as famílias mais jovens, os membros 

provenientes do NE e com menor acesso à educação formal, também apresentou 

mães com idade média mais alta, menor escolaridade, situação conjugal mais estável, 

justificando o maior número de filhos e menor presença na chefia da família.  

4.2 PERFIS DE REPRODUÇÃO SOCIAL: Caracterização do momento da 

produção nos diferentes GSH's 

As atividades produtivas nos diferentes setores da estrutura econômica no 
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modo de produção capitalista multiplica o capital e também volta a sua produção 

para suprir as necessidades da sociedade, caracterizando o momento da produção 

social. “Os processos de trabalho e as tecnologias utilizadas são específicos em cada 

setor da estrutura econômica e dentro de cada setor também são distintos. Por isso 

mesmo, são diferentes as formas de trabalhar de cada classe e/ou grupo social que 

compõe a estrutura social” (QUEIROZ; SALUM, 1997, p. 5).  

As particularidades do trabalho dos três grupos sociais identificados nas 

famílias das crianças estudadas, detalhadas a seguir, não só possibilitaram a 

caracterização da inserção desses grupos no momento da produção, mas reiteraram 

esse pressoposto.  

Formas de trabalhar das famílias nos diferentes GSH’s -  Na TABELA 5 pode-se 

verificar que as famílias pertencentes ao GSH1 tiveram significativamente menos 

pessoas inativas que aquelas dos demais grupos, mas os membros ocupados e os 

desempregados distribuíram-se igualmente entre os grupos.  

O mesmo não aconteceu na amostra estudada por SALUM (2000), onde os 

desempregados foram significativamente mais freqüentes no GSH3, com 32,7% da 

PEA desempregada. No GSH1 e no GSH2, o percentual foi mais próximo ao 

encontrado no presente estudo: 9,8% e 8,8% de desempregados (SALUM, 2000). De 

acordo com o SEADE (2002), a taxa de desemprego total em dezembro de 2001 foi 

de 17,8% da PEA o que corresponde aproximadamente ao dobro da encontrada 

nestes grupos, apontando uma posição privilegiada para a amostra estudada em 

relação a taxa de desemprego. 

Em decorrência, o número de ocupados com trabalho regular representou 

97,9% do total, sendo que apenas 2,1% tinha inserção irregular, não se estudando as 

características de seu trabalho (registro; extensão da jornada; setor, categoria e 

posição ocupacional) (TABELA 5). 

O setor de atividade econômica predominante foi o industrial (38,2%), mas 

quando considerada a somatória dos percentuais relativos a serviços e serviços 

domésticos obteve-se um valor ligeiramente superior (40,1%), com um maior 

percentual de ocupados nesses setores no GSH3 (44,2%), que também apresentou 

um número significativamente maior de trabalhadores na construção civil e 



  
 

 

35 

significativamente menor na indústria (TABELA 5). 

Na PCV-1998 (SEADE, 1999) o setor industrial foi o segundo na distribuição 

dos ocupados, passando de 23,8% em 1994 para 19,1% em 1998, tendo o setor de 

serviços predominado tanto em 1994 quanto em 1998 assim como o observado na 

área de abrangência do HU da USP, onde ainda foi constatado um predomínio deste 

setor no GSH3 (68,3%), em relação ao GSH2 (64,0%) e ao GSH1 (61,7%) 

(SALUM, 2000). 

TABELA 5 - Formas de trabalhar nos diferentes GSH’s: População em idade ativa e seus 
padrões de inserção no trabalho remunerado  

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   

 n (%) n (%) n (%)  n (%) 
          
POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA  154 (100,0)a 273 (100,0)b 284 (100,0)b  711 (100,0) 

População Economicamente Ativa 103 (66,9) 153 (56,0) 164 (57,7)  420 (59,1) 
Inativos 51 (33,1) 120 (44,0) 120 (42,3)  291 (40,9) 
População Economicamente Ativa 103 (100,0)a 153 (100,0)a 164 (100,0)a  420 (100,0) 

Ocupados 96 (93,2) 137 (89,5) 149 (90,9)  382 (90,9) 
Desempregados 7 (6,8) 16 (10,5) 15 (9,1)  38 (9,1) 

Ocupados 96 (100,0)a 137 (100,0)a 149 (100,0)a  382 (100,0) 
Trabalho regular 94 (97,9) 133 (9710) 147 (98,7)  374 (97,9) 
Trabalho irregular 2 (2,1) 4 (2,9) 2 (1,3)  8 (2,1) 

          
SETORES DE ATIVIDADE 
Econômica1,2 

94 (100,0) 133 (100,0) 147 (100,0)  374 (100,0) 
Indústria 45 (47,9)a 61 (45,9)a 37 (25,2)b  143 (38,2) 
Construção Civil 1 (1,1)a 8 (6,0)a 31 (21,1)b  40 (10,7) 
Comércio 7 (7,4)a 14 (10,5)a 13 (8,8)a  34 (9,1) 
Serviços 34 (36,2)a 39 (29,3)a 34 (23,1)a  107 (28,6) 
Serviços Domésticos 3 (3,2)a 9 (6,8)a 31 (21,1)b  43 (11,5) 
Outros 4 (4,2) 2 (1,5) 1 (0,7)  7 (1,9) 
          

CATEGORIA OCUPACIONAL1,2* 93 (100,0) 133 (100,0) 147 (100,0)  373 (100,0) 
Direção / Gerência / Planejamento 9 (9,7)a 1 (0,8)b 1 (0,7)c  11 (3,0) 
Execução Qualificada 17 (18,3)a 11 (8,3)b 7 (4,8)c  35 (9,4) 
Execução Semi-Qualificada 21 (22,6)a 35 (26,3)a 26 (17,7)a  82 (22,0) 
Execução Não-Qualificada 26 (27,9)a 67 (50,3)b 94 (63,9)c  187 (50,1) 
Apoio Não Operacional 6 (6,4)a 3 (2,3)a 3 (2,0)a  12 (3,2) 
Apoio – Escritório 5 (5,4)a 4 (3,0)a 4 (2,7)a  13 (3,5) 
Apoio – Serviços Gerais 9 (9,7)a 12 (9,0)a 12 (8,2)b  33 (8,8) 
          

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO1,,2 94 (100,0) 133 (100,0) 147 (100,0)  374 (100,0) 
Empregado Doméstico 3 (3,2)a 9 (6,8)a 28 (19,1)b  40 (10,7) 
Empregador 4 (4,3)a 2 (1,5)a 5 (3,4)a  11 (2,9) 
Assalariado do Setor Público 8 (8,5)a 10 (7,5)a 3 (2,0)b  21 (5,6) 
Assalariado do Setor Privado 72 (76,6)a 98 (73,7)a 70 (47,6)b  240 (64,2) 
Autônomo 7 (7,4)a 14 (10,5)a 41 (27,9)b  62 (16,6) 

          
1Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente (P>0,05; 
teste da Partição do X2). 2Segundo o SEADE (“O que é a PED”). *Não se obteve informações para todos. 

 

Quanto à categoria ocupacional, cerca de 50% dos trabalhadores da amostra 

exerciam atividades consideradas não qualificadas, sendo também a maioria (63,9%) 



  
 

 

36 

do GSH3, com um decréscimo significativo no GSH2 e no GSH1 (P<0,05). SALUM 

(2000) também observou diminuição de trabalhadores não qualificados do GSH3 

para o GSH1 (TABELA 5). 

Andas de acordo com a TABELA 5, no presente estudo, o trabalho 

qualificado e semi-qualificado predominou no GSH1 (40,9%), sendo significativo o 

percentual de ocupados com atividades de direção, gerência e planejamento em 

relação aos demais grupos, aos quais também superou numericamente nas atividades 

de apoio não operacional e de escritório. 

Considerando a posição ocupacional, o percentual de assalariados do setor 

privado foi o mais representativo, como também o observado na PCV-1998 

(SEADE, 1999). 

No GSH3, foi marcante o menor percentual de assalariados do setor público e 

do privado e a predominância de autônomos e de empregados domésticos, em 

relação aos outros grupos (P<0,05) (TABELA 5). 

TABELA 6 - Formas de trabalhar nos diferentes GSH’s: Características do Trabalho 
Remunerado 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 
 GSH1 GSH2 GSH3   

 n (%) n (%) n (%)  n (%) 
          
TOTAL DE OCUPADOS* 94 (100,0) 133 (100,0) 147 (100,0)  374 (100,0) 

Renda < 2,0 SM** 22 (23,4)a 40 (30,1)a 64 (43,5)b 126 (33,7) 
Registro em carteira 78 (83,0)a 97 (72,9)a 65 (44,2)b  240 (64,2) 
          

BENEFÍCIOS           
Pelo menos um benefício  68 (72,3)a 93 (69,9)a 56 (38,1)b  217 (58,0) 
Cesta básica 42 (44,7)a 60 (45,1)a 28 (19,0)b  130 (34,8) 
Vale-refeição / refeição na empresa 34 (36,2)a 51 (38,3)a 31 (21,1)b  116 (31,0) 
Vale-transporte 38 (40,4)a 53 (39,8)a 22 (15,0)b  113 (30,2) 
Assistência médica 52 (55,3)a 49 (36,8)b 4 (2,7)c  105 (28,1) 
Outros 5 (5,3)a 6 (4,5)a 1 (0,7)b  12 (3,2) 
          

EXTENSÃO DA JORNADA***           
>44 horas/semana 36 (38,3)a 68 (51,5)b 86 (58,9)c  190 (51,1) 
>5 dias/semana 42 (44,7)a 93 (71,0)b 115 (78,2)c  250 (67,2) 

          
1Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente 
(P>0,05; teste da Partição do X2). * com trabalho regular.**Salário-Míniimo. ***Não se obteve informações para todos os 
membros. 

 

Assim, justifica-se que mais trabalhadores do GSH3 tenham recebido uma 

renda inferior a dois salários-mínimos (P<0,05), não tenham apresentado registro em 

carteira (55,8%; P<0,05) ou contado com benefícios no trabalho (61,9%; P<0,05) 
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(TABELA 6). No estudo de SALUM (2000), apenas 23,5% dos trabalhadores do 

GSH3 tinham registro em carteira, não contando com mais que um benefício.  

No total de benefícios oriundos do trabalho, o vale-transporte e a assistência 

médica foram menos freqüentes que na RMSP em 1998 (SEADE, 1999). Ainda 

assim, esses dois benefícios no GSH1 e no GSH2 apresentaram percentuais muito 

próximos aos desse referencial de comparação (SEADE, 1999). Os benefícios 

relacionados a alimentação e outros foram mais freqüentes em Itupeva. 

O percentual de trabalhadores com jornada semanal superior a 44 horas 

também aumentou do GSH1 para o GSH3 (P<0,05), o mesmo acontecendo com os 

dias trabalhados por semana, tendência já constatada nos estudos de SALUM (2000) 

e ORTEGA (2000). 

O menor salário e a maior extensão da jornada de trabalho dos membros 

ocupados do GSH3 ficam evidenciados pelas médias mostradas na TABELA 7, que 

também apontam um menor tempo de locomoção desses trabalhadores, 

possivelmente em função das atividades desenvolvidas como caseiros ou 

empregados domésticos residentes no local de trabalho. 

TABELA 7 -  Formas de trabalhar nos diferentes (GSH's): Médias.  

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS TOTAL 
 GSH1 GSH2 GSH3  

     
     
SALÁRIO MENSAL (SM)* [92]a [133]a [145]b [370]  

Média ± Desvio Padrão 4,1 ± 3,6 3,5 ± 3,9 2,5 ± 1,7 3,3 ± 3,2 
     
JORNADA (h/sem)* [94]a [131]b [147]b [372]  

Média ± Desvio Padrão 43,5 ± 8,9 47,9 ± 9,8 49,2 ± 12,5 47,3 ± 11,0 
     
JORNADA (d/sem)* [94]a [132]a [146]a [372]  

Média ± Desvio Padrão 5,3 ± 0,8 5,5 ± 0,8 5,5 ± 0,9 5,4 ± 0,8 
     
TEMPO DE LOCOMOÇÃO 
(min) 

[91]a [125]a [128]b [344] 

Média ± Desvio Padrão 24,0 ± 24,4 23,5 ± 21,8 15,3 ± 14,0 20,6 ± 20,4 
     

1Para cada variável, as médias nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente 
(P>0,017); teste t de Student); [  ] = valor de “n”. *Não se obteve informações para todos. 

 
Sintetizando, apesar do GSH1 agregar um menor número de pessoas inativas 

(P<0,05), não houve diferença significativa entre os grupos quanto ao número de 

desempregados. A categoria ocupacional mais freqüente, entre os 50,1% de 

trabalhadores com trabalho regular, foi a de execução não qualificada, sendo que a 
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proporção dessa categoria ascendeu significativamente do GSH1 para o GSH3. No 

GSH3, predominaram os empregados domésticos e os autônomos, havendo um 

menor percentual de assalariados do setor público e do privado. Neste grupo, 43,5% 

dos trabalhadores receberam uma renda inferior a dois salários mínimos, e mais da 

metade não tinham registro em carteira, não recebiam benefícios no trabalho e 

tinham jornada de trabalho mais longa, diferindo significativamente dos demais 

grupos. O GSH2 apresentou piores condições de trabalho que o GSH1 em relação à 

assistência médica e à carga de trabalho. 

Assim, em se tratando do momento da produção, fica evidente a melhor 

inserção dos ocupados do GSH1 e do GSH2, com trabalho menos intenso e mais 

qualificado e valorizado, com acesso a benefícios e a registro formal; contrapondo-se 

aos do GSH3, mais expostos ao subemprego, trabalho informal e/ou desqualificado, 

consolidando a desigualdade social, com menor número de trabalhadores 

socialmente incluídos e maior de excluídos. 

GRÁFICO 2 - Formas de trabalhar nos diferentes GSH’s: variáveis de corte. 

17,6% 70,5% 32,6%

4,3% 51,7% 0,0%

20,0% 77,9% 47,4%

44,0% 100,0% 80,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

GSH3(c)

GSH2(b)

GSH1(a)

RFPC>1,8 SM

Registro em Carteira

>2 Benefícios

 
*As variações percentuais nos GSH's, seguidos de letras iguais, não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste da Partição do X2). 

 

O diferencial de desigualdade é ainda maior quando se analisa a situação das 

famílias, através do GRÁFICO 2, pelo qual se retoma para as variáveis de corte -

 renda familiar per capita, registro em carteira e usufruto de pelo menos 2 benefícios 

no trabalho (um associado à assistência à saúde) por ao menos um dos membros -

 verificando-se uma diferença significativa não apenas entre o GSH3 e os demais 

grupos mas entre os 3 GSH's. Quando se considera tais características, a melhor 
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situação das famílias do GSH1 é reafirmada não só por contar com maior 

porcentagem de membros economicamente ativos e menor de inativos, com maiores 

salários (TABELA 5 e 6, respectivamente) - gerando uma maior renda familiar 

(GRÁFICO 2)  - mas pela forma mais qualificada de inserir-se na produção 

(TABELA 5), propiciada pela maior escolaridade e pelo favorecido acesso aos meios 

de produção. A inserção menos qualificada do GSH2 e desqualificada do GSH3 na 

produção, inevitavelmente reduziu a RFPC, a proporção de trabalhadores com 

registro em carteira e outros benefícios associados ao trabalho de forma crescente e 

significativa. No grupo mais precariamente inserido - GSH3 - apenas 32,7% das 

famílias apresentaram pelo menos um dos trabalhadores com registro em carteira e 

nenhum usufruía de dois benefícios, incluindo assistência médica. 

SALUM (2000), considerando esses dois benefícios do trabalho, também 

encontrou freqüência zero no GSH3, enquanto ORTEGA (2000) observou uma 

porcentagem de 5,3% para este grupo mais excluído. 

Embora 100,0% das famílias que compuseram o GSH1 tenham apresentado 

pelo menos um dos membros com registro em carteira e 80,0% deles usufruindo de 

benefícios oriundos do trabalho, apenas 44,0% das famílias apresentaram 

RFPC>1,8 SM, sendo que em 80,0% e 95,7% das famílias do GSH2 e GSH3 a RFPC 

foi inferior a 1,8 SM (GRÁFICO 2). Este resultado reitera a situação mais 

desfavorável da população estudada em relação à encontrada por ORTEGA (2000), 

na área de abrangência do HU da USP, que observou em 100,0% das famílias deste 

grupo usufruto de RFPC>2 SM. SALUM (2000), encontrou 92% das famílias do 

GSH1 com RFPC>1,8 SM. Analisando o total da amostra, a pior situação em Itupeva 

fica ainda mais explícita: apenas 17,6% das famílias com RFPC>1,8 SM, resultado 

três vezes inferior aos obtidos na PCV-1998 do SEADE (1999), em que 54,0% das 

famílias recebiam uma RFPC>2 SM  

4.3 PERFIS DE REPRODUÇÃO SOCIAL: Caracterização do momento de 

consumo nos diferentes GSH's 

A forma com que diferentes grupos sociais se inserem no momento da 

produção acaba refletindo em “diferentes modos de andar a vida (...) pois essa 

inserção lhes permite ter uma determinada base material de existência. Como são 
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diferentes os modos de andar a vida, essas classes e/ou grupos têm acessos 

diferenciados na forma de ocupação do espaço geo-social, o que significa acesso não 

eqüitativo do território, do uso dos bens naturais e dos bens sociais construídos sobre 

o território” (QUEIROZ; SALUM, 1997, p.5). Os resultados expostos a seguir têm o 

propósito de explicitar os modos de andar a vida dos diferentes grupos identificados 

no coletivo estudado. 

Formas de viver das famílias nos diferentes GSH’s -  Os modos de viver dos GSH's, 

expressos na posse e infra-estrutura domiciliar, no acesso a bens materiais, 

patrimoniais e de consumo duráveis, no grau de agregação social e de exposição a 

riscos, estão apresentados no GRÁFICO 2 e nas TABELAS 8, 9, 10 e 11. 

Como pode ser observado no GRÁFICO 3, a propriedade da habitação foi 

diferente (P<0,05) nos três GSH’s, sendo mais freqüente no GSH1 (78,0%), seguido 

pelo GSH2 (51,5%) e pelo GSH3 (24,1%).  

GRÁFICO 3 - Formas de viver nos diferentes GSH’s: Posse da habitação.  

44,4% 36,0% 19,6%

24,1% 45,7% 30,2%

51,6% 33,7% 14,7%

78,0% 18,0% 4,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

GSH3(c)

GSH2(b)

GSH1(a)

Própria

Alugada

Cedida

 
*As variações percentuais nos GSH's, seguidos de letras iguais, não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste da Partição do X2). 
 
 

Mais uma vez, a amostra estudada apresentou condição menos favorável 

quando comparada a outros estudos: o número total de habitações próprias (44,4%) 

foi menor que o encontrado pelo SEADE (1999) na RMSP (55,6%), enquanto o 

número de pessoas que viviam em casas cedidas foi praticamente 50% maior (19,6% 

em Itupeva e 12,8% na RMSP). Mesmo comparando-se apenas o GSH1, esta 

situação se mantém: ORTEGA (2000) encontrou 100% das famílias deste grupo 

como proprietárias de seus domicílios e SALUM (2000), 97,0%. 

Embora não tenham sido encontrados na amostra tipos de habitação 
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inadequados como cortiços e barracos, pode-se observar, pela TABELA 8, que no 

GSH3 um número de famílias significativamente maior que no GSH1 e GSH2, vivia 

em domicílios menores (44,8% vivendo em três cômodos ou menos) e usava 

banheiro localizado fora da casa (12,9%; uma família não possuindo banheiro). 

Neste grupo também foi maior o percentual de famílias que faziam uso de banheiro 

coletivo (P>0,05). 

Em relação às condições de saneamento, o uso de água de poço ou mina 

também predominou significativamente no GSH3, sendo de quatro vezes a cinco 

vezes maior que nos GSH1 e GSH2. 

TABELA 8 - Formas de viver nos diferentes GSH’s: Infra-estrutura domiciliar 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   

 
n (%) n (%) n (%)  n (%) 
         

TOTAL DE DOMICÍLIOS 50 (100,0) 95 (100,0) 116 (100,0)  261 (100,0) 
CONDIÇÕES GERAIS         
Menos de quatro cômodos 13 (26,0)a 2 (28,4)a 52 (44,8)b  92 (35,2) 
Banheiro fora de casa* 0 (0,0)a 3 (3,2)a 15 (13,0)b  18 (6,9) 
Banheiro coletivo* 0 (0,0)a 2 (2,1)a 6 (5,2)a  8 (3,1) 
         

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO          
Sem água encanada 4 (8,0)a 5 (5,3)a 33 (28,4)b  42 (16,1) 
Sem esgoto encanado 5 (10,0)a 8 (8,4)a 33 (28,4)b  46 (17,6) 
Sem coleta pública de lixo 0 (0,0)a 0 (0,0)a 5 (4,3)a  5 (1,9) 

          

CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE          
Ventilação inadequada 12 (24,0)a 20 (21,1)a 46 (39,7)b  78 (29,9) 
Iluminação inadequada 12 (24,0)a 25 (26,3)a 33 (28,4)a  70 (26,8) 
Presença de umidade 11 (22,0)a 36 (37,9)a 38 (32,8)a  85 (32,6) 

          
1Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente 
(P>0,05; testes da Partição do X2). *Uma família não tinha banheiro na casa. **Condições referidas pelas entrevistadas. 

 

Estes grupos - GSH1 e GSH2 - inseridos de forma mais adequada no 

momento da produção, tiveram um percentual maior de famílias vivendo em 

melhores condições relativas às variáveis estudadas, concordando com o esperado, e 

também cm o encontrado na PCV-1998: 76,8% (SEADE, 1999). 

Em relação às condições de saneamento ambiental verificou-se neste estudo 

que a proporção de famílias com abastecimento de água pela rede pública 

(83,9% TABELA 8) foi mais de 10% inferior que o percentual constatado na RMSP: 

97,4% (SEADE, 1999). 
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Também a cobertura pela rede pública de esgoto foi menor que a verificada 

pelo SEADE na RMSP, em que 86,5% das famílias eram beneficiadas pelo 

esgotamento sanitário (SEADE, 1999). Na amostra da população estudada 

correspondeu a 82,4% (TABELA 8), a pior situação ocorrendo no GSH3 (P<0,05) 

em que 28,4% das famílias utilizavam fossa ou esgoto a céu aberto. Já o destino do 

lixo, através de coleta pública foi de 98,1%, superando os 92,6% observado na 

RMSP (SEADE, 1999). Apenas no GSH3 algumas famílias queimavam ou 

enterravam o lixo (P>0,05). 

Em se tratando das condições de salubridade do domicílio, apenas a 

ventilação apresentou diferença significativa, novamente entre o GSH3, onde maior 

número de famílias considerou a ventilação da casa como regular ou ruim, e os 

demais GSH's. A inadequação da iluminação foi referida por cerca de 1/4 das 

famílias, enquanto 1/3 referiu umidade no domicílio, sendo numericamente menor no 

GSH1 as famílias com essas queixas. 

Portanto, a TABELA 8 indica que, dos plenamente incluídos para os 

excluídos sociais (do GSH1 para o GSH3), diminuiu progressivamente a 

possibilidade de morar bem, em domicílios com compartimentos apropriados e de 

uso exclusivo para as quatro funções básicas de qualquer moradia: repouso, lazer, 

preparo de alimentos e higiene. 

Na TABELA 9 estão contidos dados referentes à posse de bens materiais, 

patrimoniais (automóvel e linha de telefone, incluindo celular) e de consumo 

duráveis (eletro - eletrônicos, antena parabólica, eletrodomésticos) nos diferentes 

GSH’s.  

A posse da linha telefônica, de cd-player, microcomputador, da segunda 

geladeira, do forno de microondas e diminuiu progressivamente do GSH1 para o 

GSH3 (P<0,05). Nenhuma família do GSH3 possuía mais de uma geladeira e 

significativamente menos famílias possuíam mais de uma televisão, vídeo-cassete, 

ventilador e automóvel; em relação ao GSH1 e ao GSH2. Cerca de 19,5% do total 

das famílias referiram posse de antena parabólica, sendo mais que o dobro agregadas 

do GSH1 em relação ao GSH2 e ao GSH3 (P<0,05). 

O percentual de famílias que possuíam geladeira (95,0% possuíam uma ou 

mais) e telefone (47,5%) convencional ou celular foi semelhante ao observado na 
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RMSP em 1998 (respectivamente, 95,7%, 50,4%) - pelo SEADE (1999), enquanto o 

percentual de posse de vídeo-cassete foi menor que na PCV-1998 (57,7%; SEADE, 

1999), mesmo considerando-se apenas o GSH1(50,0%). 

TABELA 9 - Formas de viver nos diferentes GSH’s: Disponibilidade de bens materiais  

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   

 n (%) n (%) n (%)  n (%) 
          
TOTAL DE DOMICÍLIOS 50 (100,0) 95 (100,0) 116 (100,0)  261 (100,0) 

Linha de Telefone (inclusive celular)* 34 (68,0)a 46 (48,4)b 44 (37,9)c  124 (47,5) 
Automóvel* 25 (50,0)a 34 (35,8)a 33 (28,4)b  92 (35,2) 
          
Televisão 32 (64,0)a 68 (71,6)a 106 (91,4)a  206 (78,9) 

Mais de uma 16 (32,0)a 22 (23,1)a 8 (6,9)b  46 (17,6) 
TV a cabo 3 (6,0)a 2 (2,1)a 2 (1,7)a  7 (2,7) 

Vídeo-cassete* 25 (50,0)a 43 (45,3)a 25 (21,6)b  93 (35,6) 
DVD 0 (0,0)a 0 (0,0)a 0 (0,0)a  0 (0,0) 

Antena parabólica* 17 (34,0)a 16 (16,8)b 18 (15,5)b  51 (19,5) 
Cd-player* 40 (80,0)a 54 (56,8)b 57 (49,1)c  151 (57,8) 
Ventilador* 39 (78,0)a 64 (67,4)a 62 (53,4)b  165 (63,2) 
Microcomputador* 9 (18,0)a 6 (6,3)b 3 (2,6)c  18 (6,9) 
Geladeira 43 (86,0)a 91 (95,8)a 108 (93,1)  242 (92,7) 

Mais de uma 5 (10,0)a 1 (1,1)b 0 (0,0)c  6 (2,3) 
Freezer 12 (24,0)a 14 (14,7)a 13 (11,2)a  39 (14,9) 
Forno de Microondas* 20 (40,0)a 21 (22,1)b 12 (10,3)c  53 (20,3) 
Ar condicionado 0 (0,0)a 0 (0,0)a 0 (0,0)a  0 (0,0) 

          
Assinatura de jornal 1 (2,0)a 5 (5,2)a 1 (0,9)a  7 (2,7) 
Assinatura de revista 5 (10,0)a 1 (1,1)b 1 (0,9)b  7 (2,7) 
          1

Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente 

(P>0,05; testes da Partição do X
2
).* um ou mais 

 

Nenhuma família estudada usufruía de aparelho de ar-condicionado e nem de 

aparelho de DVD e quase três vezes menos famílias possuíam microcomputador em 

Itupeva (6,9%) que na RMSP em 1998 (19,2%) (SEADE, 1999). Apenas no GSH1, 

em que 18,0% das famílias eram possuidoras deste bem, o percentual se aproximou 

deste de comparação, assim como a posse de forno de microondas (40,0% em 

relação a 41,6%) e de automóveis (50,0% em relação a 48,9%), reiterando as 

condições mais precárias desta população em relação a da cidade de São Paulo. A 

posse de freezer e TV a cabo não diferenciou significativamente os três GSH’s, 

assim como a assinatura de jornal (apenas 2,7% das famílias assinavam jornal). 

Apenas 2,7% das famílias assinavam revistas, concentrando-se no GSH1 (P<0,05), 

mas sem diferença entre o GSH2 e o GSH3 (TABELA 9). 
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Quando questionadas sobre sua exposição a riscos, 43,7% das famílias 

referiram não se sentirem expostas a nenhum perigo. Não houve diferença 

significativa entre os grupos (TABELA 10) e a ameaça mais freqüente foi a 

violência, mais mencionada pelo GSH1, o contrário do aumento da violência do 

GSH1 para o GSH3, observado por ORTEGA (2000). 

TABELA 10 - Formas de viver nos diferentes GSH’s: Exposição a riscos 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 
 GSH1 GSH2 GSH3   

 N (%) n (%) n (%)  n (%) 
          
TOTAL DE FAMÍLIAS 50 (100,0) 95 (100,0) 11

6 
(100,0)  261 (100,0) 

Riscos          
Nenhum risco 17 (34,0)a 43 (45,3)a 48 (41,4)a  114 (43,7) 
Violência 21 (42,0)a 24 (25,3)a 32 (27,6)a  77 (29,5) 
Acidente de trânsito 9 (18,0)a 27 (28,4)a 28 (24,1)a  64 (24,5) 
Enchente 9 (18,0)a 13 (13,7)a 14 (12,1)a  36 (13,8) 
Desmoronamento 0 (0,0)a 2 (2,1)a 8 (6,9)a  10 (3,8) 
Outros 1 (2,0)a 3 (3,2)a 2 (1,7)a  6 (2,3) 

          1
Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram 

significativamente (P>0,05; testes da Partição do X
2
). 

 

TABELA 11 - Formas de viver nos diferentes GSH’s: Agregação social 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   

 n (%) n (%) n (%)  n (%) 
          
TOTAL DE FAMÍLIAS 50 (100,0) 95 (100,0) 116 (100,0)  261 (100,0) 

Atividades de lazer          
Nenhuma atividade de lazer 7 (14,0)a 32 (33,7)b 68 (58,6)c  145 (55,6) 
Televisão 45 (90,0)a 69 (72,6)b 91 (78,4)a  205 (78,5) 
Vídeo 24 (48,0)a 32 (33,7)a 17 (14,6)b  93 (35,6) 
Esporte 17 (34,0)a 23 (24,2)a 19 (16,4)b  59 (22,6) 
Leitura 20 (40,0)a 27 (28,4)a 20 (17,2)b  67 (25,7) 
Passeio 24 (48,0)a 31 (32,6)b 16 (13,8)c  71 (27,2) 

Participação em associações          
Nenhuma participação 23 (46,0)a 70 (73,7)b 113 (97,4)c  206 (78,0) 
De escolas 3 (6,0)a 2 (2,1)a 0 (0,0)b  5 (1,9) 
De igrejas 16 (32,0)a 20 (21,1)a 1 (0,9)b  37 (14,2) 
Do bairro 3 (6,0)a 4 (4,2)a 0 (0,0)b  7 (2,7) 
Do trabalho 7 (14,0)a 1 (1,1)b 1 (0,9)c  9 (3,4) 
Voluntárias 3 (6,0)a 1 (1,1)b 1 (0,9)b  5 (1,9) 

          1
Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram 

significativamente (P>0,05; testes da Partição do X
2
). 

Através da TABELA 11 verifica-se que menos da metade das famílias do 

GSH3 tinham pelo menos um membro com alguma atividade de lazer. Nem 3,0% 
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participavam de algum tipo de associação, sindicato ou grupo, percentual três vezes 

menor que o de 10,3% encontrado por ORTEGA (2000) e dez vezes menor que o de 

30,0% encontrado por SALUM (2000), para o GSH3. Já no GSH1, as autoras 

observaram 41,2% (ORTEGA, 2000) e 76,0% (SALUM, 2000). 

Estes resultados mostraram mais uma vez que os agregados ao GSH3 viviam 

em condições de salubridade e infra-estrutura da habitação menos adequada, privado 

de bens materiais e com menor acesso a bens naturais e sociais construídos sobre o 

território, com suportes mínimos e assim, com qualidade de sujeito e de ser humano 

restringida. 

Resumindo os resultados encontrados, as famílias proprietárias do domicílio 

diminuíram significativamente do GSH1 (78,0%) para o GSH3 (24,1%), sendo o 

número de famílias do GSH3 vivendo em domicílios com menos de quatro cômodos 

(44,8%), com banheiro fora de casa (13,0%), sem água (28,4%) e sem esgoto 

encanado (28,4%) significativamente maior que nos outros grupos. A infra-estrutura 

dos domicílios não diferiu entre as famílias do GSH1 e do GSH2, mas foi 

significativamente maior o número de famílias do GSH3 que referiram ventilação 

inadequada. Bens materiais, patrimoniais e de consumo duráveis foram menos 

freqüentes no GSH3 (P<0,05). A maioria (56,3%) das famílias referiram exposição a 

algum tipo de risco, sendo a violência o mais citado indistintamente entre os grupos. 

Em apenas 22,0% das famílias algum membro participava de associações, grupos ou 

sindicatos, decrescendo significativamente o percentual de participação do GSH1 

para o GSH3 onde mais famílias (58,6%) não apresentaram qualquer atividade de 

lazer (P<0,05). 

Com base nesses resultados de caracterização dos perfis de reprodução social, 

pode-se inferir que a situação particularmente mais desfavorável da população 

estudada em Itupeva em relação ao momento da produção se refletiu no momento do 

consumo. Ao se analisar a distribuição das famílias estudadas considerando as 

variáveis que definiram suas formas de viver observa-se que mesmo entre as famílias 

pertencentes ao GSH1, 22,0% não eram proprietárias de suas moradias e, embora 

tenham mantido um grau mais elevado de agregação social (atividades de lazer e 

participação em vida associativa) quando comparadas aos demais GSH’s, sobretudo 

ao GSH3, não atingiram as proporções alcançadas por SALUM (2000) (76,0% das 
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famílias do GSH1 com algum grau de agregação social) e também por ORTEGA 

(2000) (63,6%).  

Finalmente, pode-se concluir que as famílias agregadas ao GSH3, se inseriram 

precariamente no momento da produção e, por conseqüência, não alcançaram um 

padrão qualificado de existência, podendo ser consideradas excluídas socialmente. Já 

o GSH1, que constituiu o menor grupo, foi o melhor inscrito nos limites de inclusão, 

congregando as famílias com inserção qualificada na produção (protegidas da 

precarização do trabalho) e no consumo (acesso ao uso do espaço geo-social, padrão 

diferenciado de consumo e representação coletiva). O GSH2 representou uma 

parcela importante das famílias estudadas, incluídas ou nos padrões qualificados de 

trabalho (com possibilidade de maior segurança) ou nos de vida (com chances de 

aperfeiçoamento), constituindo o grupo social precariamente incluído, que se 

identificou para inúmeras variáveis mais com o GSH1 que com o GSH3. O total da 

amostra estudada, que representou a população de crianças menores de dois anos de 

Itupeva, mostrou uma inserção menos qualificada tanto no trabalho como na vida, 

quando comparada a outros grupos estudados e analisados através da mesma base 

operacional ou de critérios afins. 

4.4 -  PERFIS DE ALEITAMENTO MATERNO: Caracterização dos padrões 

gerais de AM 

Apenas sete das crianças estudadas nunca haviam recebido leite materno, ou 

seja, 97,3% delas pelo menos iniciaram o AM, correspondendo a um percentual igual 

ao de crianças brasileiras que foram aleitadas, segundo a PNSN, em 1989 (Leão, 

1992) e mais alto que o encontrado pela BEMFAM em várias regiões do Brasil mais 

recentemente (92,3% em 1996; BEMFAM, 1997). Na Grande São Paulo, em 1987, 

95,0% das mulheres iniciaram a amamentação (REA, 1990). 

Perfis de aleitamento materno segundo os Indicadores da OMS -  Os indicadores 

do aleitamento materno, considerando a idade das crianças amamentadas e a sua 

situação relativa ao aleitamento materno no momento da entrevista, conforme o 

recomendado pela OPAS e pela OMS (OPAS/OMS, 1991), estão expostos na 

TABELA 12. 
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No momento da entrevista, 41% das 261 crianças estudadas estavam sendo 

amamentadas. 

TABELA 12 - Indicadores do Aleitamento Materno (AM) em Itupeva (SP), 2001 

TIPO DE ALEITAMENTO CRIANÇAS TOTAL 
 Idade Amamentadas   
 faixa % n (%) n (%) 

       
AM - Aleitamento materno  0 – 24 (100,0) 107 (41,0) 261 (100,0) 
       

   < 4 (14,6) 31 (81,6) 38 (100,0) 
AM - Aleitamento materno  

   < 6 (26,0) 51 (75,0) 68 (100,0) 
       

   < 4 (14,6) 8 (21,1) 38 (100,0) 
AME - AM Exclusivo 

   < 6 (26,0) 9 (13,2) 68 (100,0) 
       

   < 4 (14,6) 13 (34,2) 38 (100,0) 
AMP - AM Predominante 

   < 6 (26,0) 14 (20,6) 68 (100,0) 
       
AM Complementado em tempo oportuno 6 – 9 (2,7) 7  (100,0) 7 (100,0) 
       
AM Contínuo 1  12 – 15 (15,7) 6 (14,6) 41 (100,0) 
       
AM Contínuo 2 20 – 24 (15,7) 11 (26,8) 41 (100,0) 
       

       
 

Foi preocupante constatar que 18,4% das crianças com menos de 4 meses já 

haviam deixado de receber leite materno (independente de receber outros alimentos) 

e que aos 6 meses 25,0% já estavam completamente desmamadas. 

O percentual de crianças em AM (81,6 e 75,0%, respectivamente) e em AME 

(21,1 e 13,2, respectivamente) nessas duas faixas de idade foram menores que os 

encontrados em Feira de Santana (BA) (VIEIRA et al., 1998). VIEIRA et al. (1998) 

relataram que de 87,9% das crianças com menos de 4 meses que ainda mamavam, 

45,6% recebiam AME e 15,1% AMP. Para os menores de seis meses, ocorreram as 

seguintes proporções: 82,2% em AM, 36,9% em AME e 14,6% em AMP.  

Entretanto a situação de Itupeva, tanto em relação ao AME quanto ao AM, 

para os menores de 6 meses se apresentou melhor que a de Ouro Preto (MG): 1,8% 

das crianças de 6 meses em AME e 51,5% ainda em AM (PASSOS et al., 2000). 

Dos 14,6% com até 4 meses, cerca de 1/3 (34,2%) estavam em AMP passando 

para menos de 1/4 aos 6 meses (20,6%; TABELA 12), sendo que todas as crianças 

de 6 a 9 meses completos (100,0%) estavam recebendo leite materno e alimentação 

complementar (TABELA 12). Em Feira de Santana (BA), VIEIRA et al. (1998) 

encontraram apenas 43,7% de crianças nesta situação. O percentual de crianças em 
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AM Contínuo 2 (TABELA 12) foi próximo ao obtido nesse mesmo estudo (23,6% 

de crianças de 20 a 24 meses completos ainda em aleitamento materno; (VIEIRA et 

al. 1998), enquanto a proporção de crianças em AM Contínuo 1 (TABELA 12) foi 

três vezes menor (45,4% das crianças de 12 a 15 meses completos recebia leite 

materno, além da alimentação normal; VIEIRA et al., 1998).  

Perfis de aleitamento materno segundo a tábua de vida-  O uso da técnica da tábua 

de vida permitiu a utilização de informações tanto de crianças desmamadas como 

daquelas amamentadas no momento da entrevista, favorecendo uma análise 

longitudinal dos dados, mesmo tendo sido o estudo delineado como transversal. Os 

resultados obtidos diferem, portanto, daqueles verificados considerando os 

indicadores do aleitamento materno propostos pela OMS (OPAS/OMS 1991; 

TABELA 12). 

A duração mediana do AM (idade em que a metade das crianças ainda é 

amamentada), obtida através dessa técnica, foi de 7,2 meses (GRÁFICO 4). Esta 

mediana se mostrou inferior àquela encontrada pelo Ministério da Saúde (MS) nas 

capitais brasileiras e no Distrito Federal, em 1999 (9,9 meses) (MS 1999). 

Entretanto, foi ligeiramente superior à mediana encontrada pela BEMFAM 

em várias regiões do Brasil, em 1996 (7,0 meses) (BEMFAM 1997), também 

superior à encontrada pela PNSN - 1989 (134 dias ou 4,5 meses) (LEÃO 1991) e 

ainda mais em relação ao resultados do ENDEF, realizado em 1974-75, onde o 

tempo mediano da amamentação foi de 2,5 meses (VENÂNCIO e MONTEIRO 

1998).  

Vale salientar que pesquisas de demografia e saúde realizadas entre os anos de 

1986-1989 e analisadas por PEREZ-ESCAMILLA (1993) mostraram que o Brasil 

foi o país da América Latina e Caribe onde a duração do AM foi mais curta: 9,2 

meses, contra 20,2 meses da Guatemala e 16,2 meses da Bolívia. 

Outras investigações em diferentes municípios e/ou estados brasileiros, têm 

mostrado uma variação na mediana do AM: 6,6 meses no município de Ouro Preto 

(MG) (PASSOS et al., 2000) em 1996; 8,7 meses em Montes Claros (MG) em 1996 

(CALDEIRA e GOULART 2000) e 4,0 meses em Pelotas (RS), em 1993 (HORTA 

et al. 1993). Na Grande São Paulo, em 1987, a mediana da duração do AM foi de 

apenas 4,3 meses, ainda assim, maior que em 1981 (3 meses) (REA e BERQUÓ 
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1990).  

Conforme pode-se observar por esses resultados e outros já referidos, a 

mediana de AM tem aumentado em todas as regiões do país, sobretudo nas 2 últimas 

décadas, justificando não só a variação constatada, mas o diferencial dos resultados 

deste estudo com relação aqueles realizados anteriormente. 

GRÁFICO 4  -  Curva de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM). Itupeva, 2001 
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Ainda analisando a curva resultante da tábua de vida em Itupeva 

(GRÁFICO 4), observa-se que no final do primeiro mês de vida, 89,6% das crianças 

estudadas permaneciam em AM, ou seja, 10,4% das crianças já haviam sido 

totalmente desmamadas antes de completarem um mês, mostrando que a 

preocupação referida é justificada. 

O índice de crianças em AM aos 2 meses foi de 86,1%, próximo ao percentual 

do Brasil, entre 1986-89, quando cerca de 83,0% das crianças de até 2 meses 

estavam em AM (perdendo apenas para Trinidad e Tobago e México, com 

percentuais de 81,0% e de 77,0%), segundo o reportado por PEREZ-ESCAMILLA 

(1993), que ainda verificou prevalências mais elevadas de AM na Colômbia e 

Guatemala (94,0% das crianças de até 2 meses sendo amamentadas). 

O índice de crianças de Itupeva com 4 e 6 meses em AM, foi de 70,0% e de 

61,5%, respectivamente. A probabilidade dessas crianças continuarem sendo 

amamentada ao final do primeiro ano de vida foi de 38,1%, e aos 18 meses, de 

24,6%. De acordo com a curva de sobrevida, aos 24 meses, a proporção de crianças 
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que continuavam em AM se reduziu a 19,5%. Observa-se, pois, através desta curva, 

não só um decréscimo na proporção de crianças amamentadas com a idade, ou uma 

menor probabilidade de continuar em aleitamento materno, conforme já referido, 

mas porcentagens mais elevadas de desmame aos 4 e 6 meses (35,1% e 49,5%), que 

as obtidas apenas considerando os critérios da OMS (TABELA 12). 

Mesmo assim, a chance de uma criança de Itupeva ser amamentada até os 

quatro meses em 2001, foi superior à encontrada pela BEMFAM (1997) para 

crianças brasileiras em 1996, dado compatível com a variação positiva esperada 

neste intervalo de 5 anos. 

A curva de sobrevida obtida em Itupeva, também se aproximou da encontrada 

uma década antes por ISSLER et al. (1982) para crianças no primeiro mês de vida, 

filhos de migrantes em trânsito por São Paulo. Entretanto, apontou uma menor a 

proporção de crianças recebendo leite materno nos meses subsequentes em relação a 

esses dados, exceto ao término do segundo ano de vida (24 meses) quando duas 

vezes mais crianças ainda estavam sendo amamentadas em Itupeva. ISSLER et al. 

(1982) obtiveram as seguintes proporções de crianças em AM no primeiro mês, aos 

6, 12, 18 e 24 meses: 85,3%, 68,0%, 40,9%, 22,6% e 8,1%, respectivamente. 

Os diferenciais de tempo e região constituem novamente a explicação para os 

percentuais sempre menores que os de Itupeva encontrados em estudo realizado por 

ASSIS et al (1994) nas comunidades rurais de Cansanção-Nordeste (BA): 35,4% e 

12,5%, para crianças com 6 e 12 meses. HORTA et al. (1996) encontraram 23,0% 

das crianças de 12 meses em AM, em Pelotas, 1993.  

Já no estudo mais recente de Ouro Preto (MG), a curva de sobrevivência do 

AM foi semelhante à de Itupeva: aos 4, 6 e 12 meses, o percentual de crianças em 

AM foi de 67,8%, 51,5% e de 34,9%, respectivamente (PASSOS et al. 2000). 

O tempo de AME em Itupeva, dado pela mediana de 0,9 meses (28 dias; 

GRÁFICO 5), foi muito inferior ao recomendado pela OMS (OPAS/OMS 1991), 

mas aproximou-se dos 33,7 dias encontrados nas capitais do Brasil e no Distrito 

Federal (MS, 1999) e aos 33 dias obtidos na PNDS (BEMFAM 1997). Ainda assim, 

esta mediana foi menor que a metade dos 72 dias encontrado para o Brasil há mais de 

dez anos pela PNSN-1989 (LEÃO 1991) e que a mediana da duração do AME na 

Grande São Paulo (de 43 dias, em 1981 e de 67 dias em 1987, segundo REA e 
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BERQUÓ, 1990). 

GRÁFICO 5 -  Curva de sobrevivência do Aleitamento Materno Exclusivo (AME). 
Itupeva, 2001 
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Apenas 47,7% das crianças não haviam recebido água, chá ou outro alimento 

ao completar um mês de vida (GRÁFICO 5), proporção próxima à encontrada em 

Montes Claros (MG), 48,0% (CALDEIRA e GOULART, 2000) e em Ouro Preto 

(MG), 43,8% (PASSOS et al, 2000). Aos 2 meses a proporção de crianças em AME 

foi de 35,6% em Itupeva e aos 6 meses, de apenas 5,2% (GRÁFICO 5). 

O uso de água, chás e sucos nos intervalos das mamadas parece ser um hábito 

cultural no Brasil (SOUZA et al. 1991), constituindo uma “tradição”, passada das 

avós para as mães (MOURA 1997). MOURA (1997) verificou em seu estudo que as 

mães empregavam chás “para cólicas, para gases”, “porque dizem que é bom” e 

“porque só o peito não sustentava”. A autora chama a atenção ainda para o fato das 

mães sentirem necessidade de complementar o leite materno, no que se refere à 

quantidade de água, “sobretudo em clima muito quente” (MOURA 1997, p. 109). 

CÉSAR et al. (1996), entrevistando todos os 150 médicos que prestavam 

atendimento a crianças em Pelotas (RS), encontraram 44,0% deles recomendando o 

uso de chás para crianças menores de seis meses, ainda que não haja evidências 

científicas comprovando o seu efeito benéfico sobre cólicas intestinais. Além disso, 

sabe-se que o chá não constitui um reidratante oral adequado (não repõe perdas 

eletrolíticas) e, de uma forma geral, não complementa a dieta infantil (CÉSAR et al. 

1996). 
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Além da introdução de chás e sucos, também tem sido precoce a introdução 

de outros alimentos líquidos (leites artificiais) e sólidos. Em Itupeva se verificou que 

antes de completar o primeiro mês, 18,8% das crianças já recebiam outros alimentos 

além de água, chá e sucos de fruta. Do terceiro para o quarto mês de vida, a 

probabilidade da criança estar em AMP caiu de 60,9% para 43,0%.  

GRÁFICO 6 -  Curva do sobrevivência do Aleitamento Materno Predominante (AMP). 
Itupeva, 2001 
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A mediana de duração do AMP (GRÁFICO 6) foi de 3,6 meses, menor que a obtida 

no estudo de CALDEIRA e GOULART (2000) em Montes Claros (MG), que foi de 4 

meses. Permaneceram em AMP aos 6 meses 15,9% das crianças. 

Nesta curva (GRÁFICO 6), ainda pode-se notar um problema de atraso na 

introdução de outros alimentos: no início do sétimo mês de vida, 1,9% das crianças ainda 

estavam em AMP; do oitavo, 1,1% crianças; e aos 9, 10, 16 e 21 meses ainda havia uma 

criança. Essa alimentação inadequada pode acarretar problemas como deficiência no 

crescimento, diminuição da proteção imunológica e levar ao desenvolvimento de problemas 

nutricionais, sobretudo relativos à anemia ferropriva (HENDRICKS e BADRUDDIN  

1992). 

4.5 - PERFIS DE ALEITAMENTO MATERNO E A REPRODUÇÃO SOCIAL 

Perfis de aleitamento materno segundo os GSH’s -  Considerando os 

indicadores da OMS, no momento da entrevista, das 50 crianças do GSH1, 32,0% 
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ainda mamavam no peito, assim como 36,8% das 95 crianças do GSH2 

(GRÁFICO 7). Este percentual foi de 48,3% para as 116 crianças do GSH3 (P>0,05) 

e, embora elevado em relação aos demais grupos não se diferenciou estatisticamente 

e permaneceu inferior à proporção recomendada pela OMS (WHO 1990).  

GRÁFICO 7 -  Distribuição das crianças em Aleitamento Materno (AM) e desmamadas*: 
GSH's. 
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*As variações percentuais nos GSH's seguidos de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste da Partição do X2). 

 

Vale considerar que a recomendação do prolongamento do AM até os dois 

anos de idade, conforme preconizado pela OMS, tem sido questionada quanto à sua 

adequação para a situação brasileira: “até que ponto seria realista para áreas urbanas 

do Brasil”? (HORTA et al. 1996, p.47). 

Para verificar como os perfis de reprodução social - expressos nos GSH's - se 

relacionaram com o perfil de AM em Itupeva, utilizou-se das curvas de 

sobrevivência, analisadas conjuntamente através do teste de Wilcoxon. Reforçando 

os resultados apresentados no GRÁFICO 7, as curvas de sobrevivência do AM, 

(GRÁFICO 8) não se diferenciaram nos três GSH’s (P=0,31) e mostraram uma 

discreta vantagem para as crianças do GSH3, notada pela mediana de duração: 

enquanto no GSH1 ela foi de 6,7 meses, no GSH2 foi de 7,1 meses e no GSH3 de 

9,9 meses. 

Ao final dos seis meses, a probabilidade de uma criança do GSH1 continuar 

sendo amamentada foi de 56,8%; no GSH2 de 58,2%; e no GSH3, de 65,8%. 

Embora para idades mais avançadas, esses percentuais tenham variado em torno dos 

20,0% nos três grupos - o que possivelmente determinou a não significância 

estatística entre os GSH's - se observa uma tendência constante do GSH3 em 
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prolongar o AM em relação aos outros grupos. 

GRÁFICO 8 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): GSH's. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram significativamente 
(P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

Esta tendência pode ser justificada e melhor entendida quando se analisa o 

comportamento das diferentes variáveis que caracterizam as mães e as crianças nos 

GSH's definidos, concomitante à análise do conjunto de variáveis que explicitam o 

padrão de reprodução social das famílias desses grupos. Adicionalmente, para tal 

entendimento se faz necessária a apreensão da influência das mesmas variáveis na 

duração do aleitamento materno, conforme já estabelecida, na amostra estudada e 

sobretudo considerando a especificidade de cada GSH. 

Aleitamento Materno nos GSH’s e as características maternas e infantis -

  Para propiciar a análise referida optou-se por organizar os resultados em tópicos 

que facilitassem a visualização: características infantis nos diferentes GSH's, tempo 

de aleitamento materno segundo as características infantis e tempo de aleitamento 

materno segundo os GSH's. 

Características infantis nos diferentes GSH's -  A TABELA 13 mostra as 

características infantis e maternas segundo os GSH’s. 

Entre as crianças estudadas, predominaram as menores de um ano, as de 

sexo masculino e as de primeira e segunda ordem de nascimento. A distribuição 

quanto ao sexo e idade foi homogênea entre os três grupos, exceto para a faixa de 
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quatro a seis meses de idade, mais freqüente no GSH3, onde também foi maior a 

presença de 3 ou mais filhos (P<0,05; TABELA 13), reiterando o seu maior 

número nos grupos mais precariamente incluídos. 

TABELA 13 - Características infantil, maternas, do pré-natal, do parto e sócio-
demográficas nos GSH's: Distribuição percentual. 

VARIÁVEIS1 GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3  

CONDIÇÕES GERAIS  
n (%) n (%) n (%) n (%) 
        TOTAL DE CRIANÇAS 50 (100,0) 95 (100,0) 116 (100,0) 261 (100,0) 

CARACTERÍSTICAS INFANTÍS         
Idade (meses)         
0 – 6 12 (24,0)a 23 (24,2)a 38 (32,8)a 73 (27,9) 
4 – 6 4 (8,0)a 10 (10,5)a 21 (18,1)b 35 (13,4) 
7 – 9 7 (14,0)a 15 (15,8)a 20 (17,2)a 42 (16,1) 
10 – 12 4 (8,0)a 7 (7,4)a 15 (12,9)a 26 (10,0) 
13 – 15 10 (20,0)a 13 (13,7)a 13 (11,2)a 36 (13,8) 
16 – 18 5 (10,0)a 16 (16,8)a 9 (7,8)a 30 (11,5) 
19 – 21 7 (14,0)a 12 (12,6)a 13 (11,2)a 32 (12,3) 
22 – 24 5 (10,0)a 9 (9,5)a 8 (6,9)a 22 (8,4) 

Sexo masculino 31 (62,0)a 54 (56,8)a 56 (48,3)a 141 (54,0) 
Peso ao nascer <2500g* 5 (10,2)a 7 (7,5)a 6 (5,2)a 18 (6,9) 
Nascimento Pré-termo 3 (6,0)a 5 (5,3)a 14 (12,1)a 22 (8,4) 
Ordem de nascimento         
1º filho 30 (60,0)a 29 (30,5)b 40 (34,5)b 99 (37,9) 
2º filho 18 (36,0)a 39 (41,1)a 34 (29,3)a 91 (34,9) 
3º filho em diante 2 (4,0)a 27 (28,4)b 42 (36,2)c 71 (27,2) 

Uso de mamadeira 39 (78,0)a 81 (85,3)a 86 (74,1)a 206 (78,9) 
Uso de chupeta  29 (58,0)a 54 (56,8)a 56 (48,3)a 139 (53,3) 

CARACTERÍSTICAS PRÉ-NATAIS         
Atendimento pré-natal 50 (100,0)a 95 (100,0)a 115 (99,1)a 260 (99,6) 
Atendimento em Serviço Público 22 (44,0)a 64 (67,4)b 99 (86,1)c 185 (71,2) 
Orientação sobre AM 28 (56,0)a 51 (53,7)a 52 (44,8)a 131 (50,2) 

CARACTERÍSTICAS DO PARTO         
Parto através de cesárea 24 (48,0)a 33 (34,7)a 30 (25,9)b 87 (33,3) 
Parto em Serviço Público 26 (52,0)a 65 (68,4)b 98 (84,5)c 189 (72,4) 
Orientação sobre AM 45 (90,0)a 83 (87,4)a 98 (84,5)a 226 (86,6) 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 
RFPC>1,8 SM2 22 (44,0)a 19 (20,0)b 5 (4,3)c 46 (17,6) 
Idade materna2 (<30 anos) 42 (84,0)a 60 (63,2)b 83 (71,6)b 185 (70,9) 
Escolaridade materna2 (<7 anos estudo) 11 (22,0)a 51 (53,7)b 75 (65,2)c 137 (52,7) 
Situação conjugal materna  14 (28,0)a 13 (13,7)b 10 (9,6)c 37 (14,2) 
Número de filhos2 (> 3 filhos) 2 (4,0)a 27 (28,4)b 44 (37,9)c 73 (28,0) 
Trabalho regular materno 21 (42,0)a 29 (30,5)a 24 (20,7)b 131 (50,2) 
Escolaridade do pai (<3 anos de estudo)* 0 (0,0)a 3 (3,8)a 11 (10,9)b 14 (6,5) 
         

1Para cada variável, as distribuições percentuais nas colunas, seguidas de letras iguais não diferiram significativamente (P>0,05; testes 
da Partição do X2). *Não se obteve dados para todos.2Características anteriormente apresentadas e discutidas. 

 

Tanto a incidência de nascidos pré-termo (8,4% do total) quanto com baixo 

peso (6,9% de BPN) não diferiram nos GSH's (P<0,05), as variações observadas 

entre os GSH's se aproximando da incidência de BPN (9,0%) encontrada nas 

regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil em 1989 (MONTEIRO 1992).  
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A cobertura de atendimento pré-natal em Itupeva (99,6%) superou aquela 

verificada pela BEMFAM no estado de São Paulo, onde 6,8% das mulheres não 

haviam realizado pré-natal em 1996, não havendo diferenciação entre os GSH's, 

pois apenas uma mãe do GSH3 não realizou o acompanhamento de pré-natal. 

Somente metade das mulheres entrevistadas referiram ter recebido 

informações ou incentivo para o AM durante as consultas de pré-natal 

(TABELA 13), proporção inferior às encontradas em outros inquéritos sobre o 

AM (MOURA 1997, COSTA et al. 1993, FIGUEIREDO e GOULART 1995). 

Nem mesmo no atendimento ao parto a totalidade das mulheres teve acesso 

a orientações sobre o AM, não havendo diferença significativa entre os grupos. 

FIGUEIREDO e GOULART (1995) relatam que apenas 58,6% das mães do 

estudo realizado em Belo Horizonte (MG) receberam orientação sobre o AM na 

maternidade.  

A resultante desinformação das mães, poderia justificar a alta freqüência, 

observada de crianças usando mamadeira (78,9%) e chupeta (53,3%), percentuais, 

respectivamente maior e semelhante ao encontrado em Feira da Santana - BA 

(59,1%), em crianças de até 12 meses. É importante salientar que, com pequenas 

variações, a utilização da chupeta e mamadeira foi comum aos três GSH’s. 

Embora a maioria das mães tenham sido assistidas pelo serviço público -

 tanto no pré-natal como no parto - foi significativamente maior o número delas no 

GSH3 em relação aos demais (P<0,05), grupo em que também foi menor o 

número de cesarianas (P<0,05). Os 33,3% de partos cesáreas no total da amostra 

(TABELA 13) assemelhou-se ao encontrado no Brasil (36,0%), sendo o índice do 

GSH1 (48,0%) mais próximo ao da região Centro-Oeste (49,0%) e o do GSH3 

(25,9%) ao menor índice da região Norte (25,0% de partos cesáreas) (BEMFAM 

1997). 

As diferenças observadas quanto ao local de atendimento durante a 

gestação e o parto para as mães do GSH3 refletiram a precariedade de sua 

inserção social já demonstrada através da significativamente menor (P<0,05) 

RFPC, situação conjugal materna, escolaridade materna e paterna e inserção 

materna no trabalho formal, esta justificada pela predominância de mães com 

companheiro, maior número de filhos, e destes ainda em fase de aleitamento (4 a 6 
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meses).  

Tempo de aleitamento materno segundo as características infantis -  Todas as 

variáveis apresentadas na TABELA 13 (exceto idade) foram testadas, através de 

análise bivariada (teste de Wilcoxon, com P<0,10), considerando-se como variável 

dependente o tempo de aleitamento materno e utilizando-se a tábua de vida. 

Os resultados assim obtidos indicaram, no total da amostra estudada em 

Itupeva, aquelas associadas à duração do aleitamento (tempo de AM): ordem de 

nascimento, uso de mamadeira, uso de chupeta, número de filhos, situação 

conjugal e trabalho regular materno, orientação sobre o AM no local do parto e 

escolaridade do pai.  

Vale ressaltar que a maioria das variáveis que se associaram ao tempo de 

amamentação - ordem de nascimento, número de filhos, situação conjugal da mãe 

e escolaridade do pai - também diferenciaram o GSH3 dos demais grupos 

(TABELA 13). 

As curvas de sobrevida, considerando essas variáveis (aquelas em que 

P<0,05) estão apresentadas nos GRÁFICOS 9, 10, 11, 12, 13 e 14 a seguir. 

Em relação à ordem de nascimento, a diferença no tempo de amamentação 

(P=0,01) se deu entre a primeira e a última faixa (terceira ordem), sendo os 

primeiros filhos amamentados por menos tempo, com mediana de duração de AM 

de 6,1 meses. Já a mediana dos filhos de segunda e terceira ordem em diante 

foram de 8,3 meses e de 10,2 meses, respectivamente. No sexto mês de vida, a 

probabilidade de uma criança de primeira ordem estar sendo amamentada foi de 

50,7%, de segunda foi de 64,2%, e de terceira, 72,4% (GRÁFICO 9). Também 

ISSLER et al. (1982) verificaram a tendência do tempo de AM aumentar 

conforme aumentava a ordem de gestação, com tempo de AM significativamente 

menor nos primogênitos, mas também sem diferenças entre segunda e terceira ou 

mais ordens. Os autores acreditam que fatores culturais atuam nessas diferenças, 

mas lembram que a “primigesta não tem nenhuma experiência orgânica ou 

emocional anterior” (ISSLER et al. 1982, p.39). A duração significativamente 

menor do AM para as mulheres com apenas um filho em relação àquelas com 

dois, três ou mais filhos (P=0,02) (GRÁFICO 9), ratifica o menor tempo de AM 

das crianças de primeira ordem. 
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GRÁFICO 9 - Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): ordem de 
nascimento. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

 

 

GRÁFICO 10 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): número de 
filhos. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 
Não houve diferença entre as duas primeiras faixas (um ou dois filhos), e nem 

entre as duas últimas (dois, três ou mais filhos), mas sim entre as mães com 

apenas um filho e as com três ou mais (P=0,01) (GRÁFICO 10). Conforme 
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aumentou o número de filhos, a mediana de duração do AM passou de 6,1 a 7,9 e 

a 9,5 meses. Aos seis meses, a probabilidade de estar sendo amamentado foi de 

50,6%, 65,8% e de 70,2%, respectivamente(GRÁFICO 10). A atuação desta 

variável como um dos fatores determinantes da duração do AM foi bastante 

semelhante àquela da ordem de nascimento. 

GIGANTE et al. (2000) também observaram que primíparas amamentaram 

por menos tempo em Pelotas (RS). 

A influência do estado conjugal fica clara quando se verifica pelo 

GRÁFICO 11 que as mães que viviam com os companheiros amamentaram 

significativamente mais que as que cuidavam de seus filhos sem a ajuda do pai 

(P=0,03), sendo as medianas de duração do AM de 8,0 e de 4,5 meses e a 

probabilidade de uma criança continuar sendo amamentada aos seis meses de 

64,2% e de 41,4%, respectivamente.  

ISSLER et al. (1989) consideraram em seu estudo que a atitude do pai diante 

do AM pode ser fundamental na decisão de amamentar e mesmo na duração do 

aleitamento.  

GRÁFICO 11 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): situação 
conjugal da mãe. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

Não só a presença, mas o grau de instrução formal do pai da criança (expressa 

em anos de estudo) interferiu nas curvas de sobrevivência do AM (GRÁFICO 12). 
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GRÁFICO 12 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): escolaridade do 
pai. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

A duração do AM foi mais curta na faixa intermediária de escolaridade, sendo 

significativa a diferença entre a duração do AM dos filhos cujos pais tinham maior 

escolaridade e a daqueles de pais com escolaridade intermediária (P=0,01). As 

medianas de duração do AM foram de 24,0; de 7,4 e de 8,4 meses 

(GRÁFICO 12). Aos seis meses, a probabilidade de uma criança cujo pai estudou 

até três anos estar em AM foi de 100,0%. Para os filhos cujos pais estudaram de 4 

a11 anos, esta probabilidade foi de 60,6%, aumentando para 81,0% para os filhos 

de pais que estudaram 12 anos ou mais. Esses resultados concordam com os de 

ISSLER et al.(1989) que verificaram maior duração do AM quanto maior a soma 

dos anos de escolaridade dos pais, enquanto REA e MONTEIRO (1988) 

encontraram comportamentos diferentes conforme a escolaridade do chefe da 

família e conforme a idade da criança: as curvas se cruzavam aos doze meses 

(antes, as crianças das famílias cujos chefes tinham alta escolaridade eram as que 

mais recebiam leite materno, e depois, a situação se invertia) e também aos 24 

meses (as crianças das famílias cujos chefes tinham menor escolaridade voltam a 

ter um tempo mediano de AM menor). 

Os GRÁFICOS 13 e 14 mostram que o uso de mamadeira e chupeta, 

semelhante nos três GSH's, se relacionou significativamente ao tempo de AM. 
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GRÁFICO 13 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de 
mamadeira. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 
 

 

Considerando o uso da mamadeira, observou-se que foi altamente 

significativo como determinante do tempo de AM (P=0,00). Do total de crianças 

com seis meses de idade, que usavam mamadeira, apenas 54,8% estavam sendo 

amamentadas, enquanto 100% das que não usavam continuavam sendo aleitadas 

(GRÁFICO 13). A mediana de duração do AM nas primeiras foi de 6,6 meses e 

nas que não usavam mamadeira foi de 24 meses (tempo máximo). A importância 

deste resultado se expressa na recomendação da OMS de se estudar a incidência 

da alimentação por mamadeira, uma vez que esta prática pode prejudicar o AM, 

além de aumentar a morbidade e mortalidade por diarréia (OMS 1991). 

A chupeta também interferiu negativamente no tempo de AM (P=0,00). As 

medianas de duração do AM para as crianças que usavam ou não chupeta foram 

de 4,6 e 14,9 meses, respectivamente. No sexto mês de vida, 42,2% das crianças 

que usavam chupeta estavam sendo amamentadas. Este percentual foi de 83,4% 

nas outras crianças (GRÁFICO 14). A interferência do uso de chupeta no AM tem 

sido estudada, sobretudo depois que VICTORA et al. (1997) encontraram uma 

forte relação entre o uso da chupeta e o desmame precoce. Também VIEIRA et al. 

(1998) verificaram em Feira de Santana (BA) que o AME era 1,9 vezes maior aos 

quatro meses se a criança não usasse chupeta.  
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GRÁFICO 14 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de chupeta. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

VICTORA et al. (1997) ressaltaram que a chupeta não aparece como causa do 

desmame, mas sim como uma ferramenta de desmame (as mães classificadas 

como “menos à vontade para amamentar” sofreram mais interferência da chupeta 

do que aquelas que eram mais seguras na amamentação), afirmando inclusive que 

campanhas contra o uso de chupetas não surtiriam efeito (VICTORA et al. 1997). 

Aleitamento materno e as características infantis nos diferentes GSH's (análise 

bivariada) -  Analisando-se cada GSH separadamente, as variáveis que 

interferiram na curva de sobrevivência do AM foram diferentes. Apenas duas 

variáveis apresentaram associação com o tempo de AM na curva de sobrevivência 

dos três GSH’s, segundo a análise bivariada de Wilcoxon: uso de mamadeira e uso 

de chupeta. 

Como na amostra total, as crianças do GSH1 que não usavam mamadeira 

tiveram uma duração de AM significativamente maior em relação às que usavam 

(P=0,04). A mediana da duração do AM foi de 6,3 meses e de 22 meses, 

respectivamente, sendo de 52,8% a probabilidade das crianças que usavam 

mamadeira chegarem aos seis meses ainda mamando no peito, chance que subiu 

para 100% nas que não usavam (GRÁFICO 15). 
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GRÁFICO 15 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de 
mamadeira no GSH1. 

Tempo (meses) de AM

242220181614121086420

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
e

 d
e

 A
M

1,2

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

Usa

       Não (b)

        Sim (a)

 
 

*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

GRÁFICO 16 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de 
mamadeira no GSH2. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

Mesmo no GSH3, onde o tempo de AM tendeu a ser maior, usar mamadeira 

foi prejudicial (P=0,00). A mediana de duração do AM neste grupo foi de 7,0 

meses para as crianças que utilizaram mamadeira, correspondendo à 57,1% de 

chance de continuarem aleitadas aos seis meses, enquanto entre as que não a 
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utilizaram foi de 100%, com um tempo mediano de amamentação três vezes maior 

(24 meses) (GRÁFICO 17). 

GRÁFICO 17 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de 
mamadeira no GSH3. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 
No GSH2, a mediana do AM para as crianças que não usavam mamadeira foi 

de 24 meses e para as que usavam, 6,4 meses (P=0,00) e a probabilidade de uma 

criança que não usava mamadeira continuar sendo amamentada aos seis meses 

também foi de 100%, caindo para 53,7% com o seu uso (GRÁFICO 16). 

Confirmando o já verificado, o uso da chupeta teve efeito negativo na duração 

do AM das crianças dos três GSH’s, sendo a diferença altamente significativa 

(P<0,001).  

No GSH1, a mediana da duração do AM foi de 3,7 e de 19,0 meses para as 

crianças que usavam e não usavam chupeta, continuando a ser amamentadas aos 

seis meses, apenas 37,1% das primeiras em relação à 84,0% das que não usavam 

chupeta (GRÁFICO 18). 

No GSH2, o diferencial entre as duas medianas de duração (14,0 meses para 

as que não usavam chupeta e 4,2 meses para as que usavam) foi menor, caindo a 

probabilidade da criança continuar amamentada aos seis meses de 91,5% para 

35,2% com o uso da chupeta (GRÁFICO 19). 
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GRÁFICO 18 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de chupeta 
no GSH1. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

GRÁFICO 19 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de chupeta 
no GSH2. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

No GSH3, a diferença na mediana de sobrevivência do AM, que foi de 15,3 

meses no GSH1e de 9,8 meses no GSH2 diminuiu para 8,1 meses (14,3 meses 

para as que não usavam chupeta e 6,2 meses para as que usavam). A probabilidade 

de continuar sendo amamentada aos seis meses também foi mais próxima e subiu 
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de 52,6% para 77,8% das que usavam para as que não usavam chupeta 

(GRÁFICO 20). 

GRÁFICO 20 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): uso de chupeta 
no GSH3. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

As outras variáveis estudadas afetaram o tempo de AM nos diferentes GSH's 

de forma específica: a situação conjugal materna interferiu na curva de 

sobrevivência do AM no GSH1 e a RFPC no GSH2. O GSH3 foi o que 

apresentou, além do uso da mamadeira e da chupeta, mais variáveis associadas ao 

tempo de AM: ordem de gestação, número de filhos e escolaridade do pai, todas 

elas também associadas ao perfil de reprodução social do grupo (TABELA 13). 

Considerando o GSH1, onde houve uma predominância de mães sem 

companheiro em relação aos demais grupos, as casadas amamentaram mais que 

aquelas que viviam sem o companheiro (medianas de 7,6 e de 3,2 meses, 

respectivamente; P=0,05). Estavam em AM aos seis meses, 64,0% das crianças 

do GSH1 cujas mães viviam com o companheiro e 37,2% das crianças de mães 

sem companheiro (GRÁFICO 21). 

Uma RFPC igual ou mais elevada que 1,8 SM protegeu o AM no GSH2, 

mostrando-se associado ao tempo de AM apenas neste grupo (P=0,04), não sendo 

a relação significativa nem mesmo no total da amostra (GRÁFICO 22). 
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GRÁFICO 21 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): situação 
conjugal da mãe no GSH1. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

Nas famílias com RFPC> 1,8 SM do GSH2, a mediana de sobrevivência do 

AM foi de 7,4 meses e para as com RFPC< 1,8 SM, foi de 4,3 meses.  

 

GRÁFICO 22 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): Renda Familiar 
per capita (RFPC) no GSH2. 

Tempo (meses) de AM

26242220181614121086420

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
e

 d
e

 A
M

1,2

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

RFPC*

        >=1,8 SM (b)

       <1,8 SM (a)

 

*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

Aos seis meses, a probabilidade de uma criança das famílias com maior renda 

ainda estar em AM foi de 62,9% e das demais, de 40,3% (GRÁFICO 22). Pode-se 
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justificar a aparente importância desta variável apenas no GSH2 pelo fato de 

outras variáveis o aproximarem mais ou do GSH1 ou do GSH3, dificultando a 

análise. 

Como na amostra total (GRÁFICO 9), a ordem de nascimento no GSH3 

interferiu significativamente na curva de sobrevida do AM (GRÁFICO 23) apenas 

entre a primeira e a terceira ordem (P=0,01).  

Entre a primeira e a segunda ordem e entre a segunda e terceira ordem a 

duração do AM não foi significativamente diferente. Cerca de 48,5% das crianças 

de primeira ordem continuavam sendo amamentadas aos seis meses de vida. Para 

as crianças de terceira ordem, este índice subiu mais de 25,0% (75,1%). A 

mediana de duração do AM deixa clara esta diferença: 5,6 meses para as 

primogênitas, 9,3 meses para as crianças de segunda ordem e 13,1 meses para as 

de terceira ordem em diante (GRÁFICO 23). 

GRÁFICO 23 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): ordem de 
nascimento no GSH3. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

O maior número de filhos também representou mais tempo de AM para as 

mulheres do GSH3 (P=0,05), assim como para o total da amostra (GRÁFICO 10). 

Aqui também a diferença se apresentou apenas entre ser mãe de um filho e de 

três (ou mais) filhos (P=0,02). 
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GRÁFICO 24 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): número de filhos 
no GSH3. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

 

 

 

GRÁFICO 25 -  Curvas de sobrevivência do Aleitamento Materno (AM): escolaridade do 
pai no GSH3. 
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*Para cada variável, as faixas seguidas de letras iguais não diferiram 
significativamente (P>0,05; teste de Wilcoxon) 

 

As medianas de duração do AM foram de 5,6 meses, 8,9 meses e de 13,2 

meses, respectivamente para as três faixas. Aos seis meses de vida, 48,5% das 
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crianças únicas, 75,0% das crianças com um irmão e 75,1% das crianças com dois 

ou mais irmãos, estavam sendo amamentadas (GRÁFICO 24). 

Foi ainda no GSH3, que a escolaridade do pai mostrou interferência, mas não 

de forma linear: as crianças cujos pais estudaram de zero a três anos tiveram 

mediana de duração do AM de 24 meses; aquelas cujos pais estudaram de quatro a 

11 anos , 7,8 meses; e as últimas (escolaridade de pai de 12 anos ou mais de 

estudo), 18 meses (P=0,01). Para a primeira faixa, 100,0% foi a probabilidade de 

uma criança estar em AM aos seis meses, para a segunda, 61,1% e para a terceira, 

100% (GRÁFICO 25). 

Aleitamento materno e as características infantis nos diferentes GSH's (análise 

multivariada) -  A TABELA 13 mostra os valores de P que foram obtidos na 

análise bivariada de Wilcoxon considerando como variável dependente o tempo de 

aleitamento materno e utilizando a tábua de vida.  

TABELA 13 - Valores de P* obtidos na comparação das tábuas de sobrevida: 
características infantis, maternas e sócio-demográficas familiares e os 
GSH’s. 

VARIÁVEIS GRUPOS SOCIAIS HOMOGÊNEOS  TOTAL 

 GSH1 GSH2 GSH3   

GERAIS  
P P P  P 

CARACTERÍSTICAS INFANTÍS 
Sexo 0,78 0,44 0,94  0,48 
Peso ao nascer 0,65 0,69 0,22  0,72 
Nascimento de termo 0,16 0,32 0,34  0,61 
Ordem de nascimento 0,63 0,33 0,01  0,01 
Usa mamadeira 0,04 0,00 0,00  0,00 
Usa chupeta 0,00 0,00 0,00  0,00 

      CARACTERÍSTICAS MATERNAS 
Pré-Natal      
Número de filhos 0,63 0,45 0,05  0,02 
Local do Pré-Natal 0,46 0,25 0,61  0,71 
Orientação sobre AM 0,42 0,11 0,90  0,62 

Parto      
Tipo 0,17 0,46 0,25  0,53 
Local 0,11 0,24 0,40  0,34 
Orientação sobre AM 0,98 0,14 0,31  0,10 

      CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS FAMILIARES 
RFPC 0,54 0,04 0,64  0,19 
Idade materna 0,74 0,26 0,30  0,29 
Escolaridade materna 0,97 0,77 0,65  0,83 
Situação conjugal materna 0,05 0,77 0,38  0,03 
Trabalho regular materno 0,52 0,06 0,85  0,06 
Escolaridade paterna 0,42 0,20 0,01  0,01 

      
*Teste de Wilcoxon.  
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As variáveis que tiveram um nível de significância de 10% (P<0,10) em 

qualquer grupo e/ou no total da amostra (ordem de nascimento, uso de 

mamadeira, uso de chupeta, orientação sobre AM no local do parto, número de 

filhos, situação conjugal materna, trabalho regular materno e escolaridade 

paterna) foram então inseridas num modelo de Regressão de Cox, com processo 

de seleção de variáveis “back ward”, para a análise multivariada. O modelo 

selecionou como significativas apenas as variáveis ordem de nascimento, uso de 

mamadeira e uso de chupeta. 

A variável GSH também foi inserida no modelo, apesar de não apresentar 

associação ao tempo de AM na análise bivariada (P>0,05). Mesmo assim, ou seja, 

mesmo controlando variáveis como o uso da chupeta e da mamadeira, esta 

variável não foi indicada como um fator associado à duração do AM, no modelo 

utilizado. 

A TABELA 14 mostra o odds ratio (razão de riscos), o IC e o P resultantes 

deste modelo: as crianças de terceira ordem em diante têm 1,7 vezes mais chances 

de terminar o segundo ano de vida em AM. Este acréscimo foi de 15,2 vezes sem 

o uso da mamadeira e de quase três vezes sem o uso da chupeta. 

TABELA 14 –  Valores do Odds Ratio e respectivos Intervalos de Confiança (IC) a 
95,0% obtidos no modelo de Cox para variáveis selecionadas 

VARIÁVEIS ODDS RATIO (IC) P* 
    GSH    
1 1   
2 0,94 (0,56-1,57) 0,80 
3 1,06 (0,65-1,75) 0,80 

    ORDEM DE NASCIMENTO    
1 1,68 (1,03-2,73) 0,04 
2 0,98 (0,61-1,56) 0,93 
3 ou mais 1   

    USO DE MAMADEIRA    
Sim 15,2 (3,69-62,01) 0,00 
Não 1   

    USO DE CHUPETA    
Sim 2,8 (1,95-4,19) 0,00 
Não 1   

    
 
Sintetizando, não foi demonstrada diferença significativa na duração do AM 

entre os três GSH’s. As duas únicas variáveis que se associaram ao tempo de AM 

simultaneamente nos três GSH’s (uso de mamadeira e uso de chupeta) não 

apresentaram diferença significativa em se tratando da sua freqüência nos três 
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GSH’s (ou seja, o uso da mamadeira e da chupeta foi “igualmente” distribuído nos 

três GSH’s). 

O GSH1 foi o que apresentou menor número de mães casadas (formal ou 

informalmente) e, somente neste grupo, a ausência do companheiro prejudicou o 

tempo de AM. 

O GSH2, congregando famílias com FTA e FVI, ou, FTI e FVA, pode ser 

considerado o mais heterogêneo. Foi neste grupo que a RFPC>1,8 SM protegeu o 

AM. 

O GSH3, o mais precariamente inserido no trabalho e na vida , foi também o 

mais exposto à interferência de variáveis sócio-demográficas (ordem de 

nascimento, número de filhos e escolaridade paterna); variáveis que se mostraram 

significativamente diferentes neste grupo quando comparados aos demais. 

Portanto, mesmo não havendo diferenças significativas nas curvas de 

sobrevivência dos três GSH’s, não se pode desconsiderar ou subestimar o papel da 

determinação social nos perfis de AM em Itupeva, visto que as variáveis que 

interferiram nas curvas de cada GSH refletem a reprodução social destes grupos, 

reiterando a importância desempenhado pelas desigualdades sociais no processo 

saúde-doença na infância. 

Por outro lado, o uso da mamadeira e da chupeta entre outras variáveis 

historicamente relacionadas ao AM (a complexa rede de fatores associados ao 

declínio e ao aumento da prática do AM já abordados anteriormente) podem ter 

“ocultado” o efeito do social. 

Outra possibilidade, mais otimista, é a de que o AM em Itupeva se encontrava 

no Estágio 8 da classificação da OMS (WHO, 1982): todos os subgrupos 

populacionais voltando a amamentar, havendo uma ascensão da prevalência e da 

duração do AM, reduzindo as diferenças entre eles. Serão, porém, necessárias 

novas investigações no município para confirmar se o AM tem aumentado 

(prevalência e duração) nos três GSH’s de forma semelhante. 

Tais investigações exigiriam o aprimoramento das técnicas de 

operacionalização tanto para a caracterização dos padrões de aleitamento como 

para o reconhecimento dos perfis de reprodução social, ambos incluindo 

informações historicamente datadas e contextualizadas. Vale considerar que, 
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embora a construção desses perfis se constitua em um artefato técnico, que auxilia 

no entendimento da realidade, por sua própria natureza há limites na 

correspondência entre perfis de reprodução social e padrão de aleitamento 

materno, aqui considerado inserido no perfil de saúde-doença. Isto porque os 

determinantes do processo saúde-doença são complexos e interligados, sendo a 

concepção desse processo e das formas de cuidado nele envolvidas - entre elas o 

aleitamento materno - embebidos pela cultura e pelos próprios valores e anseios 

individuais, fato já seguidamente reiterados por estudos sobre as causas do 

desmame precoce. 

É ainda importante salientar a dificuldade metodológica resultante do uso de 

técnicas estatísticas para a avaliação de fatores ou variáveis vistas através do 

referencial da multicausalidade, e não construídas especificamente considerando o 

conjunto desses indicadores enquanto integrados e hierarquicamente implicados 

na determinação social do aleitamento materno, o que poderia implicar em 

resultados contraditórios como os obtidos neste estudo. 

Enquanto considerações finais, é importante ressaltar que embora a melhoria 

nas formas de trabalhar e de viver das famílias estudadas, ou seja, sua reprodução 

social, não esteja ao alcance imediato dos profissionais de saúde, por exigirem 

transformações em nível estrutural, tem sido recomendado e reiterado por 

inúmeros exemplos, a possibilidade desses profissionais participarem na 

mobilização da comunidade em torno de um objetivo comum, o que poderia 

resultar em melhoria na representação coletiva e no padrão de consumo, ou seja, 

melhor integração social. No entanto, para a efetivação dessa proposta, seria 

necessária a capacitação desses profissionais para o reconhecimento dos 

determinantes do aleitamento materno, dentro da compreensão da determinação 

social do processo saúde-doença. 

Além disso, enquanto projeto de intervenção imediata em saúde poder-se ia 

sugerir a ampliação tanto do atendimento quanto das oportunidades de orientação 

para o AM, durante o pré-natal, o parto, o puerpério e no atendimento à criança. 
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Ao investigar, na população de crianças menores de dois anos do Município de 
Itupeva, como o aleitamento materno se relaciona às formas de reprodução de suas 
famílias, os resultados evidenciaram que: 

 
 

♦ o reconhecimento das formas de reprodução social das famílias levaram à 
definição de três GSH's, sendo 44,4% da amostra constituída por famílias do 
GSH3, que apresentaram as mais precárias formas de reprodução, tanto no 
momento da produção como no de consumo, se evidenciando como as mais 
profundamente excluídas da integração social. As famílias que compuseram o 
GSH1 (19,2%) preencheram os atributos para a inserção qualificada na produção, 
se mostrando protegidas da precarização do trabalho, com um padrão 
diferenciado de consumo e de representação coletiva e com possibilidade de uso 
do espaço geo-social, enquanto as 36,4% componentes do GSH2, pareceram lutar 
pela sua integração na sua vida social, enfrentando a exclusão social relativas às 
suas formas de viver ou de trabalhar. 

♦ os padrões de AM, caracterizados pelos critérios da OMS, indicaram que no 
momento da entrevista, 41% das 261 crianças estudadas estavam sendo 
amamentadas e que permaneciam em AM e AME, respectivamente, 75,0% e 
13,2% das crianças com 6 meses. Nesta idade, cerca de 1/4 (20,6%) delas 
estavam em AMP e, entre 6-9 meses, todas elas estavam recebendo leite materno 
e alimentação complementar. O percentual de crianças em AM Contínuo 1 (12-
15 meses) e 2 (20-24 meses) foi 14,6% e 26,8%, respectivamente. O perfil de AM 
construído, através das curvas de sobrevida, mostrou que dos 97,3% de crianças 
que iniciaram a amamentação, 10,4% já haviam sido desmamadas antes de 1 mês 
de vida e 38,5% antes dos 6 meses, tendo apenas 5,2% permanecido em AME até 
essa idade. A duração mediana de AM foi de 7,2 meses e de AME de apenas 28 
dias. 

♦ a reprodução social, explicitada através dos GSH's, não foi indicada como uma 
variável significativamente associada (P<0,10) à duração do AM na análise 
bivariada e, mesmo sendo inserida no modelo multivariado, não foi selecionada. 
Entretanto, observou-se uma associação entre o tempo de AM e as variáveis: 
ordem de nascimento, uso de mamadeira, uso de chupeta, número de filhos, 
situação conjugal da mãe e escolaridade do pai. Analisando os três GSH’s 
separadamente, além do uso de mamadeira e uso de chupeta (comuns aos três 
GSH’s), as variáveis específicas de cada grupo, associadas ao tempo de AM 
foram: a situação conjugal materna (no GSH1), a renda familiar "per capita" (no 
GSH2) e a ordem de gestação, o número de filhos e a escolaridade do pai (no 
GSH3). Na análise multivariada, o modelo selecionou como significativas apenas 
as variáveis ordem de nascimento, uso de mamadeira e de chupeta. O fato das 
variáveis escolaridade do pai, situação conjugal materna, ordem de gestação e 
de nascimento e número de filhos, se mostrarem associadas (P<0,05) tanto à 
duração do AM quanto aos GSH's sugerem uma relação entre o perfil de AM e os 
GSH's definidos, ou seja os perfis de reprodução social construídos, que necessita 
ser melhor explorada. 
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ANEXO 1 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 

C.P. 5751 - CEP 01061-970 
Tel.: (011) 3066-7652 - FAX 3066-7662 

 
 

 
 
TEMA: DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA-SP 

RAPPORT 
 

Bom dia/Boa tarde 
A dona da casa está? 
Meu nome é ____ e o nome dela é ___ somos enfermeiras e alunas do Curso de Pós 

Graduação em Enfermagem da Universidade de São Paulo ou somos alunas Curso de Graduação 
em Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

Estamos fazendo uma pesquisa sobre o estado de saúde das crianças menores de 2 anos 
residentes no município de Itupeva. Elaboramos um questionário que ao ser respondido nos dará 
informações à respeito da saúde das crianças e também para podermos  conhecer outras questões 
referente a saúde e o modo de vida de sua família. E precisaríamos falar com a mãe das crianças, 
ela se encontra? 

 
[Se for a própria mãe que atendeu, continuar o rapport, se não solicitar que seja chamada a 

mãe da(s) criança(s) e repetir as informações dadas à outra pessoa que atendeu inicialmente.] 
 
Esta entrevista deve levar por volta de meia hora e ainda gostaríamos de pesar, medir e 

também fazermos um exame de sangue na(s) criança(s) com menos de 2 anos que mora(m) nesta 
casa. 

 
Os resultados dessa pesquisa serão encaminhados para a Diretoria de Saúde da Prefeitura 

Municipal e vão servir para organizar melhor os programas de controle da saúde das crianças 
moradoras deste bairro. 

 
A Sra. e seu(s) filho(s) menores de 2 anos poderiam participar? 
Sim (  ) 
Não (  ) 
Muito obrigada! 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – CEP 05403-000 

C.P. 5751 - CEP 01061-970 
Tel.: (011) 3066-7652 - FAX 3066-7662 

 
DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA-SP 

1. Folha de Identificação 
 
ENTREVISTADOR:_______________________________________ 2. DATA:______/________/ 2001 
 
3. SETOR CENSITÁRIO ___________________________________ 
 
R. / Av. _____________________________________N.º _____ COMPL. _____4. BAIRRO _________________ 
Referências para se chegar ao endereço: 

__________________________________________________________________ 

 
RAZÕES DA NÃO ENTREVISTA 
Recusa (   )     Ninguém em casa (   )     Ausente temporariamente (   )     Casa desocupada (   )    Comércio (   ) 
Outro (   )        Qual?_______________________________________________________ 
 
ENTREVISTADO:__________________________________________ Telefone p/ contato __________________ 
 

2. Identificação da Família da(s) Criança(s) 
 
Iniciaremos a entrevista com algumas perguntas sobre todas as pessoas que fazem parte da família da(s) 
criança(s) para conhecê-los melhor. 

Nomes das pessoas que fazem parte da 
família e sua (1) relação com a criança, 
(2) sexo dos membros e (3) chefe da 
família (identifique c/ um círculo) 

4. Qual a 
idade dos 
membros? 

5. Até que ano 
da escola 
completaram? 

Onde nasceram ?  
(6. cidade e  
7. Estado) 

8. Quantos anos 
moram em Itupeva?  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Masculino M Pai 1 Data Nasc 1ªsérie 1 Sup. incompl. 12 Menos de 1 ano 0 
Feminino F Mãe 2 Crianças 2ªsérie 2 Sup. compl. 13 Sempre  S  
 Irmão 3 < 2 anos 3ªsérie 3 Pós-Grad. 14  
 Avó 4  4ªsérie 4 Nenhum 15  
 Avô 5  5ªsérie 5 Não se aplica<7anos 99  
 Cr1 6  6ªsérie 6   
 Cr2 7  7ªsérie 7   
 Cr3 8  8ªsérie 8   
 Outros 9  1ºColegial 9   
 Qual?  2ºColegial 10   
   3ºColegial 11   
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3. Formas de Trabalhar        N.º do formulário_____ 

 
Agora faremos algumas perguntas sobre as pessoas da família que trabalham. Essas perguntas vão nos ajudar a compreender o quanto o trabalho pode interferir na saúde da 
família. 

 
1. Prenome das 
pessoas da 
família que 
trabalham  

2. Onde elas 
trabalham?  
3. Classificação de 
Atividades 

4. O que fazem no 
trabalho?  
5. Categorias 
Ocupacionais 

6. No 
trabalho 
(Posições 
Ocupacio- 
nais) 

7. Quanto 
ganham em 
Reais/mês? 

8. Têm  
registro 
em 
carteira? 

9.Recebe 
algum 
benefício 
pelo 
trabalho? 

10. 
Turno 
de 
trabalho 

11. dias/ 
semana 
que 
trabalha 

12. 
horas/ 
semana 
que 
trabalha 

13. Ganho por 
outros 
rendimentos 
 
            (R$) 

14. 
Ganho 
por 
“bico” 
(R$) 

15. Quanto 
tempo levam 
de casa p/ o  
trabalho? 
(min) 

                

                

                

                

                

                

 
Aposentado 1     Sim 1 Cesta bás. 1 Integral 1  Aluguel 1  
Desempregado 2    Não 2 V. transp. 2 Manhã 2  Pensão 2  
     Assis méd. 3 Tarde 3  Donativos 3  
     Vale ref. 4 Noite 4  Outros 4 Qual?  
     Outros 5  Turno    
     Qual? Alternado 5    
     Nenhum 6 Qual?    
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4. Formas de Viver  N.º do formulário________ 
Agora vamos fazer algumas perguntas sobre o modo como a família da(s) criança(s) vive. Essas informações 
vão nos ajudar a compreender o quanto a forma de viver pode interferir na saúde da família. 
1. Observe e resgate o tipo de habitação 
 Casa      (    ) 1  Apartamento   (    ) 2  Barraco         (    ) 3 
 Cortiço  (    ) 4  Outro              (    ) 5  Qual? __________________ 
 
2. A casa onde vocês moram é: 
 Própria (    ) 1  Alugada (    ) 2  Cedida (    ) 3  Invadida (   ) 4 
 Outro (    ) 5 Qual? _____________________ 
 
3. Você possui alguém que a ajude no trabalho de casa (serviço pago)?  Sim (    ) 1 Não (    ) 2 
 
4. Quantos cômodos tem a casa? ___ cômodos.   5. Quantos cômodos da casa são usados para dormir? 
___cômodos. Quantas pessoas dormem por cômodo? (x) pessoas 
 6. Cômodo 1   (    ) 7. Cômodo 2   (    )  8. Cômodo 3   (    ) 9. Cômodo 4   (    )  
 
10. Os banheiros desta casa ficam:   Dentro da casa (    ) 1  Fora da casa (    ) 2 
 

11. O banheiro é usado:    Só pela família (    ) 1   Por mais famílias? (    ) 2 
 
Quantos destes itens a família dispõe? 
 n.º  n.º  n.º  n.º 
12. Geladeira  16. Ventilador  20. Antena parabólica  24. TV a cabo  
13. Televisão  17. L. Telefone  21. Automóvel  25. DVD  
14. Vídeo  18. Microondas  22. Microcomputador  26. Assinat. jornal  
15. Ap. som c/ CD  19. Freezer  23. Ar condicionado  27. Assinat. revista  
 
28. Você considera a ventilação da casa:              Boa   (    ) 1  Regular    (    ) 2       Má   (    
) 3  
29. Você considera a iluminação natural da casa:     Boa   (    ) 1  Regular   (    ) 2       Má   (    
) 3  
30. Você considera que existe umidade na casa?      Sim   (    ) 1  Não   (    ) 2 
 
31. A água que abastece sua casa vem de/a: 
 Sabesp   (    ) 1          Poço   (    ) 2   Outra fonte   (    ) 3   Qual?____________________ 
 
32. O esgoto da casa vai para: 
 Rede pública   (    ) 1 Fossa   (    ) 2 Céu aberto   (    ) 3 Outro   (    ) 4   Qual?______ 
 
33. O lixo é recolhido por:Coleta pública   (    ) 1 Outro destino   (    ) 2   Qual?___________________ 
34. De quanto em quanto tempo o lixo é coletado?    ______________________________ 
 
35. Agora, pensando em tudo o que você nos falou sobre o modo como a família mora e vive, você considera 
que existe algum risco de vida ou perigo para a família, como por exemplo (marque com um X): 
 1. Risco de desmoronamento   (    )       2. Risco de enchente  (    )            3 Risco de violência   
() 
 4. Risco de acidente de trânsito (    ) 5. Outro tipo de risco.   Qual?_____________________ 
 
36. Alguma pessoa da família participa de algum grupo/associação/sindicato ligado (pode ter mais de uma 
resposta): 
 1. À escola   (    )  2. À igreja   (    )  3. Ao bairro   (    ) 4. Ao trabalho   (    ) 
 5. A outro tipo de agrupamento   (    )      Qual? ___________________________________ 
 
37. Alguma pessoa da família tem alguma atividade nas horas de folga ligado (pode ter mais de uma resposta): 

1. Ao esporte   (    ) 2. À leitura   (    ) 3. À Tv/Vídeo   (    ) 4. Parque/Shopping (    ) 
5. A outro tipo de atividade   (    )             Qual? ___________________________________ 

 
38. Quando a família precisa de algum serviço de saúde recorre a: 
 1. Serviço público da própria cidade   (    )   2. Serviço público de outra cidade   (    ) 
 3. Serviço Particular    (    )   4. Rede Conveniada   (    ) 
 5. Outros Serviços   (    )                           Qual? ___________________________________ 
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5. Características Maternas  N.º do formulário_____ 
A seguir vamos fazer algumas perguntas sobre seu(s) filho(s) menor(es) de 2 anos e sobre a gestação de cada 
um dele(s). 

1. Quantos filhos a Sra. tem?   
2. Atualmente a Sra. vive: 
 Com companheiro   1        Sem companheiro   2            Viúva   3 

 

3. A Sra. amamentou os filhos mais velhos que a criança (1, 2 e 3)? Por 
quanto tempo?  

 

 Criança 1 Criança 2 Criança 3 
4. Só para confirmar, os nomes de seus filhos com menos de 2 anos são:    
5. Na época da gravidez da criança (1, 2, 3) a Sra. estava: 
 Com companheiro   1       Sem companheiro   2             Viúva   3 

   

6. Na época em que estava grávida da criança (1, 2, 3) a Sra. trabalhava? 
Sim   1    Não   2 

   

7. Se trabalhava, quanto tempo após o parto da criança (1, 2 e 3) levou para 
retornar ao trabalho?                             Está em licença maternidade?   LiMa 

   

8. Se não retornou ao trabalho, qual foi o motivo? 
Para cuidar da criança   1                 Foi dispensada do trabalho   2 
Por problema de saúde    3                Outro   4  Qual? 

   

9. A Sra. fez consulta de pré-natal durante a gravidez da criança (1, 2 e 3)?                                  
Sim   1    Não   2 

   

10. Se fez, onde a Sra. fez o pré-natal da criança (l, 2 e 3)? (Anote o nome) 
Hospital público   1                         Hospital privado   2 
Centro ou Posto de Saúde   3         Médico particular   4 
Médico de convênio   5                   Outros   6  Qual? 

   

11. Se fez, em que mês da gravidez iniciou as consultas de pré-natal da 
criança (l, 2 e 3)? 

   

12. Se fez, Quantas consultas pré-natal fez na gravidez da criança (l, 2 e 3)?    
13. Alguma vez tomou sulfato ferroso na gestação da criança (1, 2 e 3?                                     
Sim   1          Não   2  

   

14. Se sim, tomou durante quanto tempo? (Anote em meses)    
15. A Sra. recebeu de um profissional de saúde algum tipo de orientação e/ou 
incentivo para a amamentação durante o pré-natal da criança (l, 2 e 3)?  
Sim   1    Não   2 

   

16. Se sim, a orientação e/ou incentivo que a Sra. recebeu durante o pré-natal 
da criança (l, 2 e 3) foi:                  Individual   1           Grupo/Curso   2 

   

17. Durante a gravidez da criança (l, 2 e 3) a Sra. teve: 
Hiperemese (vômitos intensos que necessitam de internação)   1 
Edema mais pressão alta   2                                 Hemorragia   3 
Cólicas e/ou contrações   4                                          Anemia   5 
Infecção urinária             6                            
Problemas por causa do tipo de sangue   7 
Outras doenças    8              Quais? 

   

18. Onde a criança (1, 2 e 3) nasceu? (Anote o nome) 
Hospital particular   1       Hospital de convênio   2      Hospital público      3 
Outro   4       Qual? 

   

19. O parto da criança (1, 2 e 3) foi:     Normal  1      Cesárea  2      Fórceps  3      
20. A Sra. recebeu algum tipo de orientação e/ou incentivo para a 
amamentação enquanto esteve na maternidade para o nascimento da criança 
(l, 2 e 3)?                              Sim   1       Não   2      

   

21. Se sim, a orientação e/ou incentivo que a Sra. recebeu sobre amamentação 
enquanto esteve na maternidade para o nascimento da criança (l, 2 e 3) foi 
através de: 
Consulta individual   1                   Grupo/Curso   2    
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6. Características da Criança  N.º do formulário_____ 
A seguir vamos falar sobre a história de saúde da(s) criança(s) (1, 2 e 3). 
 
 Criança 1 Criança 2 Criança 3 
1. Anote o nome da criança (1, 2 e 3)    
2. Com que peso a criança (1, 2 e 3) nasceu?     
3. Com que altura a criança (1, 2 e 3) nasceu?    
4. A criança (1, 2 e 3) nasceu no tempo certo? (Anotar em meses)    
5. A criança (1, 2 e 3) é (seu primeiro, segundo, terceiro) filho?    
6. Com quem fica cada criança no dia a dia? 
Mãe  1            Pai  2           Avó  3           Avô  4           Familiar <10 anos  5 
Familiar >10 anos  6                 Empregada  7                   Creche pública 8  
Creche  particular   9    Creche do local de trabalho   11  Outros   1Quem? 

   

7. Se a criança freqüenta creche, qual o período?  
Integral   1      Manhã   2      Tarde   3 

   

8. A criança (1, 2 e 3) costuma ir a consultas com profissionais de saúde? 
Sim   1    Não   2      

   

9. Se sim, com que freqüência a criança (1, 2 e 3) vai? 
1x por mês   1         1x a cada 2 meses   2         1x a cada 6 meses   3 
1x por ano   4         Só quando está doente   5 

   

10. Se sim, onde a criança (l, 2 e 3) costuma ir? (Anote o nome) 
Hospital público   1                         Hospital privado   2 
Centro ou Posto de Saúde   3         Médico particular   4 
Médico de convênio   5                   Outros   6  Qual? 

   

11. No último mês, a criança (1, 2 e 3) apresentou ou tem apresentado 
algum problema de saúde?             Sim   1    Não   2 

   

12. Se sim, qual(is) o(s) problema(s) de saúde a criança (1, 2 e 3) 
apresentou? (anotar o(s) problema(s) ao lado e depois checar marcando 
com um “X” a lista abaixo): 

   

 Criança 1 Criança 2 Criança 3  Criança 1 Criança 2 Criança 3 
Febre    Apatia    
Tosse     Perda de apetite    
Nariz entupido 
ou escorrendo 

   Vômitos    

Chiado no peito 
ao respirar 

   Sangue nas 
fezes 

   

Falta de ar     Diarréia    
Respiração 
rápida 

   Verminose (c/ 
diagnóstico) 

   

Dor de garganta    Cólica    
Dor de ouvido    Probl. de pele    
Dor no peito    Outros   Quais?    
13. Quantas vezes a criança foi internada desde que nasceu?    
14. Se foi internada, qual era a idade da criança (1, 2 e 3) e o(s) 
principal(is) motivo(s) da internação em cada uma das vezes? 
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7. Características da Alimentação da Criança  N.º do formulário_____ 
A seguir vamos falar sobre a alimentação da(s) criança(s) (1, 2 e 3). 
 
 Criança 1 Criança 2 Criança 3 
1. A Sra. recebeu de um profissional de saúde algum tipo de orientação 
e/ou incentivo para a amamentação durante as consultas da criança (l,2e3)?                               
Sim   1                 Não   2  

   

2. Se sim, a orientação e/ou incentivo que a Sra. recebeu para a 
amamentação durante as consultas da criança (l, 2 e 3) foi: 
Individual   1    Grupo/Curso   2 

   

3. A Sra. recebeu de um profissional de saúde algum tipo de orientação 
sobre alimentação infantil durante a consulta da criança (l, 2 e 3)?  
 Sim   1    Não   2     

   

4. Se sim, a orientação que a Sra. recebeu sobre alimentação infantil 
durante as consultas da criança (l, 2 e 3) foi:  
Individual   1    Grupo/Curso   2     

   

5. A Sra. recebeu orientação e/ou incentivo de outras pessoas para a 
amamentação e alimentação infantil? 
Parente   1        Vizinho/Amigos   2         Revistas/Folhetos   3 
Outros   5          Quem? 

   

6. Quem dá a comida para a criança (1, 2 e 3), na maioria das vezes? 
Mãe  1            Pai  2           Avó  3           Avô  4           Familiar <10 anos  5 
Familiar >10 anos  6                Empregada   7            Outros   11    Quem? 

   

7. A criança (1, 2 e 3) mama no peito?                Sim   1    Não   2    
8. Se sim, qual o intervalo entre as mamadas? (em horas)    
9. Se não, até que idade a criança (1, 2 e 3) mamou?    
10. A criança usa:    Mamadeira   1             Chuca   2            Colher   3     
                                 Copo/Caneca   4         Chupeta   5 

   

11. Com que idade a Sra. começou a dar para a criança (1, 2 e 3) os 
seguintes alimentos:  (Anotar em meses) 

   

Água    
Chá    
Açúcar    
Mel    
Leite fluido (saquinho/caixinha) ou em pó (tipo ninho)    
Leite em pó (tipo NAN)    
Suco de frutas    
Papa de frutas    
Farinhas (creme de arroz, maisena, fubá, aveia)    
Papa salgada    
Carnes (vermelha e frango)    
Ovo    
Alimentação da família    
12. A criança (l, 2 e 3) toma ou já tomou ferro ou sulfato ferroso? 
Sim   1    Não   2 

    

13. Com que idade começou a tomar? 14. Com que idade parou?    
15. A criança (l, 2 e 3) toma ou já tomou vitamina?  
Sim   1   Qual?                     Não   2 

   

16. Com que idade começou a tomar? 17. Com que idade parou?    
18. A criança (l, 2 e 3) recebe ou já recebeu gratuitamente:  
Leite fortificado da Prefeitura   1        Farelo   2       Farinha Fortificada   3 
Outros   4        Qual? 

   

19. Com que idade começou a receber? 20. Com que idade parou?    
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N.º do formulário_____ 
21. Com que freqüência a criança (1, 2 e 3) costuma comer os seguintes alimentos (anotar a freqüência de  
consumo conforme a legenda): 
 Criança 1 Criança 2 Criança 3  Criança 1 Criança 2 Criança 3 
Leite e Derivados    Frutas    
Leite de vaca cx/sq     Laranja    
Leite de vaca em pó Banana    
/Leite formulado  

   
Maçã    

Queijos    Mamão    
Yogurte natural    Pêra    
Outros (Quais?)    Outras (Quais?)    

Hortaliças    Cereais e Feculentos    
Couve    Arroz    
Espinafre    Batata/Mandioca/    
Repolho    Mandioquinha/Cará    
Alface    Fubá    
Cenoura    Amido de milho     
Beterraba    Farinha de trigo    
Chuchu    Aveia    
Abobrinha    Macarrão    
Abóbora    Biscoito    
Tomate    Pão    
Outras (Quais?)    Outros (Quais?)    

Carnes, Ovos e 
Leguminosas 

   Açúcares, Doces e 
Gorduras 

   

Caldo de carne nat.    Açúcar    
Carne de vaca    Mel    
Carne de porco    Chocolate    
Frango/Outra ave    Balas/Pirulitos    
Fígado    Pudim/Mousse    
Peixes    Gelatina    
Frios    Sorvete    
Embutidos    Bolo    
Gema de Ovo    Azeite    
Ovo Inteiro    Óleo Vegetal    
Caldo de feijão    Banha    
Feijão (grão)    Manteiga/ Margarina    
Lentilha    Toucinho/Bacon    
Outros (Quais?)    Outros (Quais?)    

Diversos    Diversos    
Água    Salgadinhos (pacote)    

Água c/ açúcar    Enlatados    
Chá    Potinhos sal (nestlé)    

Chá c/ açúcar    Potinhos doc (nestlé)    
Refrigerante    Danones    
Café    Cremogema    
Achocolatado    F. Láctea/Neston    
Suco pó/garrafa    Macarrão instantâneo    
Sopa pacote    Sal    
Caldo de carne ind.    Comida da família    
Outros (Quais?)    Outros (Quais?)    
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N.º do formulário_____ 
 
22. A criança (1, 2 e 3) costuma receber (marcar c/ um X)    
 Criança 1 Criança 2 Criança 3  Criança 1 Criança 2 Criança 3 

Leite Cx/Sq    Fruta    
Puro    Suco natural puro    
Diluído c/ água    Suco natural diluído    
C/ açúcar    Suco nat. adoçado    
C/engrossante qual    Raspada    
Leite Pó/Fórmula    Esmagada    

Diluído c/ água    Pedaço    
C/ açúcar    Inteira    
C/engrossante qual    C/ cereal    
Gema    C/ 

mel ou açúcar 

   

Crua    Car

nes 

   

Cozida    Desfiadas    
Quente    Moídas    
Papa    Pedaços    

Peneirada    Co

mida da Família 

   

Liquidificada    Todos os alimentos    
Amassada    Mesma consistência    
23. A criança costuma receber a alimentação: no Berço   1    no Colo   2   
 no Cadeirão   3    no Andador   4    Outro   5      Qual? 

   

24. Quantas mamadeiras a criança recebe por dia?    
25. Quantas refeições a criança faz por dia?    
26. A água p/ a criança beber ou a usada no preparo de sucos, leites e papas 
 p/ a criança é: Filtrada   1           Fervida   2       Filtrada e Fervida    3    
                        De torneira   4      Mineral   5       Outro   5         Qual? 
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8. Dados Adicionais da Criança 

 
A seguir iremos verificar a carteirinha de vacinação da criança (1, 2 e 3), examinar sua palma da mão, pesá-la, 
medi-la e coletar uma gota de seu sangue para verificar a anemia: 
 
 Criança 1 Criança 2 Criança 3 
1. Carteirinha de vacinação: 
Conferida:               atualizada   1    desatualizada   2 
Não Conferida:       atualizada   3   desatualizada   4 
Não tem   5 

   

2. Palidez palmar 
Sim   1                          Não   2 

   

3. Peso verificado em gramas (g) 
 

   

4. Altura verificada em centímetros (cm) 
 

   

5. Hemoglobina verificada em g/dl 
 

   

6. A criança (1, 2 e 3) tem algum problema de saúde 
 notado com facilidade pelo entrevistador ? 
Surdez  1              Cegueira  2         Paralisia 3 
Deformidade 4     Outro 5               Qual? 

   

 
Anotar detalhadamente as roupas usadas pela criança no momento da 
pesagem:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________ 
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“LEGENDAS” 

Referentes às questões 3, 5 e 6 do item 3 (Formas de Trabalhar), questões 10 e 17 do item 5 (Características 
Maternas), questão 10 do item 6 (Características da Criança), questão 20 do item 7 (Características da 

Alimentação da Criança) e questão 1 do item 8 (Dados Adicionais da Criança). 
 

1. TRABALHO DA FAMÍLIA 
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

Indústria (1) Construção 
civil (2) 

Comércio (3) Serviços (4) Serviços 
domésticos (5) 

Outros setores 
de atividades (6) 

Meta l- mecânica 
Química/Borracha 
Têxtil/Vestuário 
Alimentação 
Gráfica/Papel 
Outras 

  Reformas; Oficinas 
Mecânicas; Limpeza/ 
Vigilância/Outras Oficinas; 
Transportes; Especializados; 
Administração/Utilidade 
Pública; Creditícios; 
Alimentação; Educação; 
Saúde; Auxiliares; Outros 
Serviços 

  

 
CATEGORIAS OCUPACIONAIS 

Direção/Gerência/Planejamento (1) Tarefas de execução (2) Tarefas de apoio (3) 
Direção/Gerência (1a) Qualificados (2a) Serviços não operacionais (3a) 
Atividades de Planejamento (1b) Semi-qualificados (2b) Serviços de escritório (3b) 
 Não qualificados (2c) Serviços gerais (3c) 
 

POSIÇÕES NA OCUPAÇÃO 
Empregados 
Domésticos (1) 

Empregadores (2) Assalariad
o do Setor 
Público (3) 

Assalariado do 
Setor Privado (4) 

Autônomos (5) Outras posições 
(6). 

 
2. SERVIÇOS DE SAÚDE 

CS UBS  HOSPITAL 
CSIII – Itupeva Bairro Santa Fé Nossa Sra. Aparecida – Itupeva 
 Vila São João Maternidade Jundiaí – GAME 
 Bairro da Chave São Vicente de Paula – Jundiaí 
 Bairro do Monte Serrat Maternidade Vinhedo 
 Bairro do Medeiros SOBAM - Jundiaí 
 Bairro do Guaicuri  
 Bairro do Quilombo  
 

3. FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Diariamente (1) 1 X p/ sem. (2) 2-3 X p/ sem. (3) 4-6 X p/ sem. (4) Quinzenalmente (5) Mensalmente (6) 
 

4. CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 
IDADE VACINAS E DOSES 

0 mês BCG (dose única) e Hepatite B (1ª dose) 
2 meses Hepatite B (2ª dose), Pólio (1ª dose), HiB (1ª dose) e DPT (1ª dose) 
4 meses Pólio (2ª dose), HiB (2ª dose) e DPT (2ª dose) 
6 meses Pólio (3ª dose), HiB (3ª dose) e DPT (3ª dose) 
9 meses Hepatite B (3ª dose), Sarampo (dose única) e Febre Amarela 
15 meses SRC – Tríplice Viral (dose única), Pólio (4ª dose) e DPT (4ª dose) 
5-6 anos Pólio (reforço) e DPT (reforço) 
15 anos DT – Dupla Adulto 

10 em 10 anos DT (reforço) e Febre Amarela 
Obs.1: HiB: Haemophilus influenzae tipo B; DPT: difteria, tétano e coqueluche; SRC: sarampo, rubéola e caxumba; DT: difteria e 
tétano e dT (dupla infantil): difteria e tétano s/ componente pertussis. Obs.2: HiB: após 1 ano de idade a criança recebe dose única. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 

C.P. 5751 - CEP 01061-970 
Tel.: (011) 3066-7652 - FAX 3066-7662 

 
 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS 
MENORES DE 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA-SP 

 
 
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 
A) Orientações gerais 

Rapport: ao se apresentar às famílias, mantenha sempre a mesma fala, pois é necessário que 
haja uniformidade. 
É necessário que a entrevista seja realizada COM A MÃE BIOLÓGICA da criança menor de 
dois anos. 
O número da questão aparece em negrito, indicando que esta será uma variável do banco de 
dados. 
Quando a entrevistada não souber informar, anote 99 (ou 999), que no banco de dados 
significará NÃO SABE ou NÃO SE APLICA. 
NÃO DECODIFIQUE as respostas da entrevistada (não interpretá-las). Em caso de dúvida 
da entrevistadora, registre a resposta com detalhes, usando as próprias palavras da 
entrevistada, entre aspas. 

A avaliação da PALIDEZ PALMAR das crianças menores de dois anos, para que não seja 
tendenciosa, deve ser feita neste momento, ANTES DE INICIAR A ENTREVISTA. Só será 
avaliada a palidez palmar em crianças com mais de 2 meses e menos de 2 anos de idade. 

Peça a carteira de vacinação das crianças menores de dois anos e confira conforme o 
calendário de vacinação para o Estado de São Paulo. 

As pessoas com problemas identificados durante a entrevista (anemia, problemas com o 
peso / altura, queixas de saúde, esquema de vacinação incompleto, etc.) devem ser 
ENCAMINHADAS para a unidade de saúde de referência. 

Ao término da entrevista, dê as orientações necessárias evidenciadas durante a coleta dos 
dados (alimentação, vacinação, anemia...). 

Em caso de impedimento de iniciar ou prosseguir com a entrevista, AGENDE com a família 
um novo dia e horário (revisita) viável para ambos. Entregar o impresso de retorno. 

No final do dia, todas as entrevistas serão discutidas, a fim de manter a uniformidade e 
esclarecer eventuais pendências. 
 

Orientações específicas 
1 - Folha de Identificação 
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1. N.º do formulário: preencha seguindo o número da seqüência do formulário. Esta seqüência 
será definida entes do início das entrevistas. O número deve ser preenchido em todas as folhas 
deste instrumento. 
 
Entrevistador: anote o prenome do entrevistador. 
 
2. Data: anote a data em que foi realizada a entrevista. 
 

 Endereço: anotar o endereço completo 
3. Setor Censitário e Quadra: de acordo com o IBGE (1997). Anote o endereço completo do 
local da residência constando: Rua ou Avenida; Número; Complemento (se for apartamento 
ou outro); 4. Bairro; e Referências para facilitar a localização do endereço. 
 
Razões da não entrevista: ao não conseguir realizar a entrevista, marque imediatamente com 
um X o motivo, identificando o domicílio perdido da amostra ou aquele que receberá o retorno 
do entrevistador. 
 
Entrevistado: registre o nome completo da pessoa a ser entrevistada; e o número do Telefone 
para contato. 
 
2 - Identificação da família da(s) criança(s) 
 
Leia a informação para a entrevistada. 
 
Nomes das pessoas que fazem parte da família da(s) criança(s): Pergunte à entrevistada os 
prenomes das pessoas que fazem parte da família da criança. 1. E sua relação com a(s) 
criança(s): Ofereça à entrevistada todas as opções, uma a uma, e anote na coluna da direita, 
conforme a legenda; 2. Sexo dos membros: Anote M (masculino) ou F (feminino) em frente 
ao número correspondente à relação com a criança; 3. Chefe da família: Pergunte à 
entrevistada “Quem é o chefe da família?” e identifique com um círculo, no código da relação 
com a criança. 
 
4. Idade dos membros: Anote a idade de cada um dos membros da família, lendo cada um 
dos prenomes da primeira coluna. Anote 888 (não sabe). Para a(s) criança(s) menor(es) de 2 
anos, anote a data de nascimento na forma DD/MM/AA. 
 
5. Até que ano da escola completaram? Anote conforme a legenda. Se a pessoa for 
analfabeta, anotar 15 (nenhum). 
 
Onde nasceram? (6. cidade e 7. Estado). Anote o local de nascimento de cada um dos 
membros da família, cidade e Estado(apenas a sigla, na coluna da direita) ou 88 (não sabe). 
 
8. Há quanto tempo mora em Itupeva? Anote 0 (para menos de um ano), S (se sempre 
morou no município) ou 88 (não sabe). 
 
 
3 - Formas de trabalhar 
Leia a informação para a entrevistada. 
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1. Pergunte à entrevistada: “Quais as pessoas da família que trabalham?” e leia na primeira 
página cada prenome das pessoas da família e anote somente as pessoas que tenham algum tipo 
de renda, incluindo aposentados, trabalhador informal, etc. Anote também os desempregados 
(pessoas que procuraram trabalho nos últimos 12 meses, não encontrando trabalho ou 
trabalhando de forma descontínua e irregular – definição baseada na Pesquisa de Emprego e 
Desemprego realizada pelo SEADE (1999) e DIEESE (1999). 
 
2. Onde elas trabalham? Anote o nome do local de trabalho e 3. Classificação de atividades: 
Classifique pela Classificação de Atividades, de acordo com a legenda à parte (baseado na 
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada pelo SEADE (1999) e DIEESE (1999). 
 
4. O que fazem no trabalho? Anote exatamente a atividade da pessoa na ocupação. 5. 
Classifique pelas Categorias Ocupacionais de acordo com a legenda à parte (baseado na 
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada pelo SEADE (1999) e DIEESE (1999). 
 
6. No trabalho (Posições Ocupacionais) Identifique, de acordo com o que cada um faz no 
trabalho, se é doméstico, empregador, etc., conforme a legenda à parte (baseado na Pesquisa de 
Emprego e Desemprego realizada pelo SEADE (1999) e DIEESE (1999). Siga a seqüência da 
legenda e não dê continuidade após a identificação da Posição na Ocupação. Se houver 
necessidade, esclareça com perguntas diretas (Possui empregado? Trabalha para alguma 
empresa ou por conta própria?). 
 
7. Quanto ganham em Reais por mês? Anote a renda, conforme o nome correspondente à 
primeira coluna. 
 
8. Têm registro em carteira? Anote conforme a legenda. Considere SIM também para as 
pessoas que possuem contrato formal de trabalho e aposentados. 
 
9. Recebe algum benefício pelo trabalho? Ofereça à entrevistada todas as opções, uma a 
uma, e anote conforme legenda. Se a resposta for Outros, anote a resposta integral do 
entrevistado. 
 
10. Em que turno trabalham?. Anote conforme a legenda. Se a resposta for turno alternado, 
especifique qual. 
 
11. Quantos dias por semana trabalha? Anote o número de dias. 
 
12. Quantas horas por semana trabalha? Anote em horas. Ajude a entrevistada no cálculo 
multiplicando o número de dias que trabalha por semana pelo número de horas por dia. 
 
13. Ganho por outros rendimentos. Anote conforme a legenda na coluna da esquerda. Se a 
resposta for Outros, especificar qual. E na direita o valor correspondente em Reais. Se a 
entrevistada não souber, procure deixar claro na questão 7 a renda total. 
 
14. Ganho por “bico”. Caso alguém tenha outra atividade para complementar a renda, anote 
em Reais. 
 
15. Quanto tempo levam de casa para o trabalho? Anote em horas e minutos o tempo gasto 
por pessoa, de casa até o local de trabalho. Ajude a pessoa a fazer o cálculo perguntando que 
horas a pessoa sai de casa para o trabalho e que horas ela entra no mesmo. 
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4 - Formas de viver 
Leia a informação para a entrevistada. 
 
Orientação geral: Se a resposta for Outros, anote a resposta integral do entrevistado, a seguir 
de Qual?. 
 
1. Observe e resgate o tipo de habitação: somente observe e registre, sem perguntar. 
 
2. A casa onde vocês moram é: ofereça as opções uma a uma e assinale com X na opção 
correspondente. 
 
3. Você possui alguém que a ajude no trabalho de casa (serviço pago)? Anote 1 (sim), 
mesmo que a pessoa ajude apenas uma vez por semana, na condição de que o serviço seja pago. 
 
4. Quantos cômodos tem a casa? Anote o n.º de cômodos independentes, considerando: 
quarto, sala, cozinha e banheiro. Ajude a pessoa a calcular. Não leve em conta divisórias 
como cortinas, armários baixos... Se a família usar cômodos de outra casa (banheiro, 
cozinha de outra família), não conte estes cômodos. 
 
5. Quantos cômodos da casa são usados para dormir? Registre o número informado pela 
entrevistada. 
 
Da questão 6 até 9: Quantas pessoas dormem por cômodo? Anote o n.º de pessoas entre 
os parênteses, referentes a cada cômodo. 
 
10. Os banheiros desta casa ficam: assinale com um X na opção correspondente. Se 
houver pelo menos um banheiro dentro da casa (e outro fora), anote dentro de casa. 
 
11. O banheiro é usado: assinale com um X na opção correspondente.  
 
Da questão 12 até 27: Quantos destes itens a família dispõe? Registre o n.º 
correspondente ao item na coluna à direita, se não dispor de nenhum anote 0. no item 17 
referente a linha telefônica considerar também as linhas de celular. 
 
Da questão 28 até 30: Você considera a ventilação da casa/a iluminação natural da 
casa/que existe umidade na casa? Anotar conforme a entrevistada responder mesmo que 
não concorde com a resposta. 
 
34. De quanto em quanto tempo o lixo é coletado? Anotar em dias/semanas, por exemplo, 
de 2 em 2 dias ou 1 vez por semana. 
 
35. Agora, pensando em tudo o que você nos falou sobre o modo como a família mora e 
vive, você considera que existe algum risco de vida ou perigo para a família, como por 
exemplo. Marcar com um X conforme a resposta da entrevistada. Lembrar que assalto entra 
em violência. 
 
36. Alguma pessoa da família participa de algum grupo/associação/sindicato ligado (pode 
ter mais de uma resposta). Marque X para as pessoas que fazem parte de um grupo, organizam 
atividades ou têm outras responsabilidades, e não apenas freqüentam a igreja ou reunião de 
pais na escola. 



  
 

 

13 

 
37. Atividade nas horas de folga: assinale com um X na opção correspondente. Pode ter mais 
de uma resposta. 
 
38. Serviço de saúde: assinale com um X na opção correspondente. Pode ter mais de uma 
resposta. 
 
 
5 - Características Maternas 
Leia a informação para a entrevistada. 

 
1. Quantos filhos a Sra. tem? Anote o número de filhos vivos. 
 
Cada coluna será referente a dados de apenas uma criança, portanto as respostas devem ser 
registradas de forma independente no espaço correspondente a “criança(s) (1,2,3)”. Referir-se 
a elas pelo nome em todas as perguntas. A seqüência dos registros das crianças deve ser da 
mais velha para a mais nova. 
 
2. Atualmente a senhora vive com companheiro? Anote l para mulheres que vivam com o 
companheiro, independente do estado civil legal, considerar todo tipo de união onde o 
companheiro viva na mesma casa. Anote 2 para pessoas que não vivam com o companheiro, 
mesmo que legalmente casadas. E 3 para viúvas. 
 
3. A senhora amamentou os filhos mais velhos que a(s) criança(s) (1,2,3)? Quanto tempo? 
Se for sim, anote o tempo em meses de todos os filhos mais velhos. 
 
4. Só para confirmar, o(s) nome(s) de seu(s) filho(s) com menos de 2 anos são: Preencha 
esta coluna com o prenome das crianças menores de dois anos informadas na primeira página 
do formulário. 
 
5. Na época da gravidez de (nome da criança l, 2, 3) a Sra. vivia com o seu companheiro? 
Anote conforme a orientação anterior. 
 
6. Na época em que estava grávida de (nome da criança l, 2, 3) a Sra. trabalhava? Anote 1 
(sim) ou 2 (não). Se a resposta para qualquer uma das crianças for Sim formule a próxima 
questão, se não pule para a número 9. 
 
7. Se trabalhava, quanto tempo após o parto de (nome da criança l, 2, 3) levou para 
retornar ao trabalho?  
Anote o tempo em meses. 
 
8. Se não retornou ao trabalho, qual foi o motivo? Ofereça à entrevistada todas as opções, 
uma a uma. Se resposta 4 (Outro), anote qual. 
 
9. A senhora fez consulta de pré-natal durante a gravidez de (nome da criança l,2,3) ? 
Registre 1 (sim), ou 2 (não). Se a entrevistada desconhecer o termo pré-natal, explique que pré-
natal é o acompanhamento realizado pelo médico nos meses de gravidez, onde se dá atenção às 
condições de gestação da mulher. 
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10. Se fez, onde a Sra. fez o pré-natal de (nome da criança l, 2, 3) Ofereça à entrevistada 
todas as opções e anote o local onde se realizaram a maioria das consultas conforme a legenda. 
Anote o nome da instituição, utilizando a relação das mais freqüentadas para auxiliá-la. 
 
11. Se fez em que mês da gravidez de (nome da criança l, 2, 3) a Sra. iniciou as consultas 
de pré-natal? Coloque o mês gestacional correspondente a cada gestação. 
 
12. Se fez quantas consultas pré-natal a Sra. fez na gravidez de (nome da criança l, 2, 3)? 
Ajude a entrevistada a calcular o número de consultas: em que mês iniciou e se fez pelo menos 
uma consulta por mês. Coloque o número total de consultas para cada gestação. Se realizou 
mais que dez consultas, anote “>10”. 
 
13. Alguma vez tomou sulfato ferroso na gestação de criança (1,2,3)? Anote conforme 
legenda.  
 
14. Se sim, tomou durante quanto tempo? Anote o período total em meses. Ajude a 
entrevistada a calcular: o mês em que começou e o mês em que parou de tomar. 
 
15. A Sra. recebeu de um profissional de saúde algum tipo de orientação e/ou incentivo para 

amamentação durante o pré-natal da criança (l, 2 e 3)? Anote conforme legenda. 

 

16. Se sim, a orientação e/ou incentivo que a Sra. recebeu durante o pré-natal da 
criança (l, 2 e 3) foi: Anote conforme a legenda. 
 
17. Durante a gravidez de (nome da criança l, 2, 3) a Sra. teve: Ofereça uma a uma todas as 
opções do quadro e anote conforme a legenda. Se resposta for 8 (Outras), anote quais. 
 
18. Onde a criança (l, 2 e 3) nasceu? Ofereça uma a uma todas as opções do quadro, anote 
conforme a legenda e escreva o nome da instituição. Caso a resposta seja Outro (4) anote o 
local informado pela entrevistada. 
 
19. O parto da criança (1, 2 e 3) foi : Ofereça uma a uma todas as opções do quadro e anote 
conforme a legenda. 
 
20. A Sra. recebeu algum tipo de orientação e/ou incentivo para amamentação 
enquanto esteve na maternidade para o nascimento de criança (l, 2 e 3)? Anote 
conforme legenda. 
 
21. Se sim, a orientação e/ou incentivo que a Sra. recebeu, enquanto esteve na 
maternidade para o nascimento da criança (l, 2 e 3) foi através de: Anote conforme a 
legenda. 
 
 
6 - Características da Criança 
Leia a informação para a entrevistada. 
 
1. Anote o nome da criança (1, 2 e 3 ) Copie este dado da primeira página do formulário e 
confirme com a entrevistada,. cada coluna será referente aos dados de uma criança. 
  
2. Com que peso a criança (1, 2 e 3) nasceu? Anote em gramas.  
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3. Com que altura a criança (1, 2 e 3) nasceu? Anote em centímetros. 
 
4. A criança (1, 2 e 3) nasceu no tempo certo? Anote em meses a duração da gestação. 

 
5. A criança (1, 2 e 3) é seu ( primeiro, segundo, terceiro) filho? Anote conforme a ordem 

de nascimento. 

 
6. Com quem fica cada criança no dia a dia? Ofereça as opções da legenda. Anote a 
pessoa que faz isto mais freqüentemente. 
 
7. Se a criança freqüenta creche, qual o período ? Ofereça as opções e anote conforme a 
legenda. 
 
8. A criança (1, 2 e 3) costuma ir a consultas com profissionais de saúde? Anote 1 (sim) 
para as crianças que tem consultas programadas com uma certa freqüência, mesmo sem 
estar doente. 
 
9. Se sim, com que freqüência a criança (1, 2 e 3) vai? Ofereça as opções e anote 
conforme a legenda. 
 
10. Se sim, onde a criança (l, 2 e 3) costuma ir? Ofereça à entrevistada todas as opções e 
anote o local onde se realizaram a maioria das consultas conforme a legenda. Anote o nome 
da instituição, utilizando a relação das mais freqüentadas para auxiliá-la. 
 
11. No último mês, a criança (1, 2 e 3) apresentou ou tem apresentado algum problema 
de saúde? Anote conforme a legenda.  
 
12. Se sim, qual(is) o(s) problema(s) de saúde a criança (1, 2 e 3) apresentou? (anotar 
o(s) problema(s) ao lado e depois checar marcando com um “X” na lista a seguir: 
Anote a morbidade referida e leia todos os itens, mesmo se a entrevistada responder que a 
criança não teve problema de saúde. Diferencie “diarréia” das fezes que a criança apresenta 
quando está em aleitamento materno exclusivo. Considerou-se diarréia quando a criança 
apresentar 3 ou mais evacuações líquidas num período de 4 horas. 
 
13. Quantas vezes a criança (1, 2 e 3) foi internada desde que nasceu? Anote o número 
de vezes informado pela entrevistada. Se nenhuma, pular para o item 7. Características da 
Alimentação da Criança. 
 
14. Se foi internada, qual era a idade da criança (1, 2 e 3) e os principais motivos da 
internação em cada uma das vezes? Anote a idade em meses e o motivo informado pela 
mãe. 
 
 
7 - Características da Alimentação da Criança 

 

1. A Sra. recebeu de um profissional de saúde algum tipo de orientação e/ou incentivo para 

amamentação durante as consultas da criança (l, 2 e 3)? Anote conforme a legenda. 
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2. Se sim, a orientação e/ou incentivo que a Sra. recebeu para a amamentação durante 
as consultas da criança (l, 2 e 3) foi: Ofereça as opções e anote conforme a legenda. 
 
3. A Sra. recebeu de um profissional de saúde algum tipo de orientação sobre 
alimentação infantil durante a consulta da criança (l, 2 e 3)? Anote conforme a legenda. 
Explique “alimentação infantil”: aleitamento materno exclusivo, introdução de novos 
alimentos, como preparar os alimentos... 
 
4. Se sim, a orientação que a Sra. recebeu sobre alimentação infantil durante as 
consultas da criança (l, 2 e 3) foi: Anote conforme a legenda. 
 
5. A Sra. recebeu orientação e/ou incentivo de outras pessoas para amamentação e 

alimentação infantil da criança (l, 2 e 3)? Ofereça as opções e anote conforme a legenda. 

Se resposta for 5 (Outros), anote quem. Se a entrevistada não recebeu, coloque um 

traço. 

 
6. Quem dá a comida para a criança (1, 2 e 3), na maioria das vezes? Ofereça as opções 
da legenda e anote. Se a mãe oferecer mais de uma resposta, anote a pessoa que faz isto 
mais freqüentemente. Se resposta for 11(Outros), anote quem. 
 
7. A criança (1, 2 e 3) mama no peito? Anote 1 (sim) independente da freqüência com que 
a criança mama no peito.  
 
8. Se sim, qual o intervalo entre as mamadas? Anotar em horas, por exemplo: a criança 
mama a cada 2h. 
 
9. Se não, até que idade a criança (1, 2 e 3) mamou? Anote a idade em meses. 
 
10. A criança (1, 2 e 3) usa: Anote conforme a legenda. Caso houver mais de uma resposta 
anotar todas. 
 
11. Com que idade a Sra. começou a dar para a criança (1, 2 e 3) os seguintes 
alimentos.  Perguntar para cada item e anotar em meses, por exemplo: a criança começou a 
receber leite em pó com 2 meses de idade. 
 
12. A criança (1, 2 e 3) toma ou já tomou ferro ou sulfato ferroso? Anote conforme a 
legenda. 
 
Da questão 13 e 14: Com que idade começou a tomar? Com que idade parou de tomar? 
Anote as idades em meses, por exemplo: dos 2-4 meses. 
 
15. A criança (1, 2 e 3) toma ou já tomou vitamina? Anote conforme a legenda. Se já 
tomou anote o nome da vitamina. 
 
Da questão 16 a 17: Com que idade começou a tomar? Com que idade parou de tomar? 
Anote a idade em meses, por exemplo: dos 2-4 meses. 
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18. A criança (1, 2 e 3) recebe ou já recebeu gratuitamente... Anote conforme a legenda. Se 

resposta for Outros, anote qual. Se não recebeu, coloque um traço. 

 

Da questão 19 a 20: Com que idade começou a receber? Com que idade parou de 
receber? Anote a idade em meses, por exemplo: dos 2-4 meses. 
 
21. Com que freqüência a criança (1, 2 e 3) costuma comer os seguintes alimentos. Leia 
cada item de cada grupo de alimento e anote a freqüência de consumo de cada um deles 
conforme a legenda. Caso a criança receba outro alimento não especificado anotar qual e 
colocar a freqüência de consumo ao lado. Se tiver dúvida em qual grupo de alimento colocar 
confirmar na tabela de grupo de alimentos. 
 
22. A criança (1, 2 e 3) costuma receber. Perguntar cada alimento e marcar com um X 
somente aqueles freqüentemente recebidos. Exemplo: a criança costuma receber leite de 
saquinho ou caixinha puro ou diluído com água? Usa açúcar? Usa engrossante (creme de 
milho, maisena, fubá, aveia, farinha de trigo, etc.)? 
 
OBS.1: No item C/ engrossante, caso a criança o receba anotar qual? 

OBS.2: No item Comida da Família, caso a criança a receba perguntar se ela recebe 

todos os alimentos que compõe a refeição da família e se é oferecida na mesma 

consistência. Entende-se comida da família como sendo o alimento dado à criança que 

não teve preparação diferenciada da do resto da família. 

 
23. A criança costuma receber a alimentação. Anotar a forma mais freqüente. Se a resposta 
for outra anotar qual. 
 
24. Quantas mamadeiras a criança recebe por dia? Anotar o número. Se não receber pule 
para a próxima questão. 
 
25. Quantas refeições a criança faz por dia? Anotar o número. Entende-se refeição como o 
conjunto de alimentos ingeridos a um só tempo, na qual o leite materno não faz parte. 
Considere: desjejum/intervalo/almoço/intervalo/jantar/ceia. Não entra as mamadeiras, nem 
as mamadas. Peça para a mãe descrever o que ofereceu para a criança em cada refeição para 
não ter erro. 
 
26. A água p/ a criança beber ou a usada no preparo de sucos, leites e papas p/ a criança 
é. Anotar conforme a legenda. 
 

8 - Dados Adicionais da Criança 
 
1. Carteirinha de vacinação da(s) criança(s) (1, 2 e 3). Anote conforme as opções do quadro: 
peça para ver a carteira de vacinação. Se a entrevistada apresentá-la, anote como Conferida; e 
se não, anote como Não Conferida. 
 
  Carteira de Vacinação Atualizada: é quando na data da entrevista a criança tiver recebido 
todas as doses referentes as vacinas necessárias para idade, segundo calendário de vacinação 
para o Estado de São Paulo. 
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  Carteira de Vacinação Desatualizada: é quando na data da entrevista a criança não tiver 
recebido todas as doses referentes as vacinas necessárias para idade, segundo calendário de 
vacinação para o Estado de São Paulo (legenda). 
 
2. Palidez palmar: observe e registre conforme a legenda antes de iniciar a entrevista, para 
que a avaliação não seja tendenciosa. 

 

3. Peso verificado: Anote em gramas (g). 
 
4. Altura verificada: Anote em centímetros (cm). 
 
5. Hemoglobina verificada: Anote em gramas por decilitros (g/dl). 
 
6. A criança (1, 2 e 3) tem algum problema de saúde notado com facilidade pelo 
entrevistador? Somente anote o que for observado. Se 5 (Outro) anote qual ou passe um 
traço quando não houver nenhum problema. 
 
Para verificar o peso e a altura da(s) criança(s) (1, 2 e 3) deixá-la(s) sem roupa e sem fralda. 
Caso não seja possível registre detalhadamente o que a criança estiver usando no momento 
da pesagem. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Entregar para a mãe ler no início da entrevista. Caso a mãe não saiba ler fazê-lo por ela. Em 
seguida, dê as explicações necessárias e tire as dúvidas. Se a mãe concordar com o termo 
pedir para ela assiná-lo. Caso a mãe não saiba assinar o nome pedir para ela deixar sua 
impressão digital no local da assinatura. Se a mãe não quiser participar da pesquisa seguir 
para o próximo domicílio. 
 
RESULTADOS 

Ao final da entrevista anotar o nome da criança e os resultados dos seus exames 

(hemoglobina, peso e estatura) no impresso apropriado que se encontra no final do 

instrumento. Anotar com um X se o resultado for normal ou não segundo metodologia do 

projeto, coloque a data, assine, destaque e entregue o impresso para a mãe. Dê as devidas 

orientações e faça os devidos encaminhamentos. Deixe claro que se ela necessitar de outras 

informações ela pode estar ligando a cobrar para os telefones que constam no impresso. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 

C.P. 5751 - CEP 01061-970 
Tel.: (011) 3066-7652 - FAX 3066-7662 

 
 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA-SP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
A Sra. está sendo convidada a participar de um estudo científico realizado por 

profissionais da área de saúde, interessados em conhecer e avaliar as condições de saúde e 
nutrição das crianças menores de 2 anos do Município de Itupeva. Para participar da 
pesquisa necessitamos que a Sra. responda a algumas perguntas sobre sua família, você e 
seu(s) filho(s). Além disso, que autorize a verificação do peso e da altura de seu(s) filho(s) 
menores de 2 anos, bem como, a realização do exame de anemia realizado através da coleta 
de uma gota de sangue do dedo médio de seu(s) filho(s) ou, no caso de bebês com menos de 
4 meses, do calcanhar. A coleta de sangue será feita por pessoas da área da saúde 
devidamente treinadas e não implicará em risco para a(s) criança(s), uma vez que todo o 
material utilizado será estéril e descartável. Ao final da entrevista, a Sra. receberá os 
resultados dos exames e as devidas informações e orientações sobre os achados e, caso seja 
necessário, o devido encaminhamento para o Serviço Municipal de Saúde. 

A participação da Sra. e a de seu(s) filho(s) será confidencial e as informações obtidas 

só serão de conhecimento dos profissionais envolvidos na pesquisa e os resultados coletivos 

serão apenas divulgados nos meios científicos. Caso a Sra. não queira participar da 

pesquisa, sua desistência não acarretará em nenhum tipo de prejuízo e/ou constrangimento. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 

Eu, _________________________________________________________, 
voluntariamente, após ter recebido todas as informações necessárias de forma clara 
concordo em participar da pesquisa “DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E 
NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA-SP” 
e autorizo a participação de meu(s) filho(s). 
 

ITUPEVA, ____/_____/ 2001.
 ____________________________________________ 

Assinatura da Mãe / 
Responsável 
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ANEXO 4 

 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 

C.P. 5751 - CEP 01061-970 
Tel.: (011) 3066-7652 - FAX 3066-7662 

 
DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA-SP 

 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO 
 
 

ITUPEVA , ________ / _________ / 2001. 
 
 
PARA: ____________________________________________________________________ 
 
 
NOME: ____________________________________________________________________ 

DN: _____ / _____ / _______                                IDADE: _______anos e/ou ________meses 

SEXO:    (   )M     (   )F 

NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL: _________________________________________ 

 
Por ocasião da coleta de dados para a amostra da pesquisa “DIAGNÓSTICO DAS 
CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS 
DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA – SP” de acordo com o projeto supra citado, encaminhamos o 
paciente para avaliação e conduta pertinentes à área de saúde. 

 
Observações (motivo do encaminhamento): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________ 
 

Profissional Responsável : _________________________________________ 

Nº do Conselho Regional : _________________________________________ 

Carimbo e Assinatura : _________________________________________ 
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ANEXO 5 

 

REPORTAGEM NO JORNAL EXPRESSÃO 

(Reportagem de divulgação da pesquisa no Jornal Expressão, de Itupeva em julho de 

2001) 

 
 

A  USP  FAZ PESQUISA SOBRE SAÚDE EM ITUPEVA ! 
 

Alunas de Pós-Graduação do curso de Mestrado: Enfermagem em Saúde Coletiva da USP, estão 

realizando uma pesquisa em Itupeva, com o apoio da Diretoria Municipal de Saúde, para conhecer e avaliar 

as condições de saúde e nutrição das crianças menores de 2 anos da cidade. 

Quase todos os bairros serão visitados por pesquisadores, identificados com crachá da USP, que 

sortearam as ruas e os quarteirões para avaliar as crianças menores de dois anos que aí residem. 

Será solicitado às mães ou responsáveis pelas crianças menores de 2 anos, autorização para 

participarem da pesquisa. Aquelas que aceitarem, irão responder a uma entrevista, sendo verificado peso, 

altura, e coletado uma gota de sangue do dedo ou do pézinho de seu filho para o teste de anemia. Essas mães 

saberão na mesma hora se a criança tem anemia e se está crescendo e se desenvolvendo de acordo com os 

padrões utilizados pela OMS - Organização Mundial de Saúde. 

A entrevista se refere a características familiares, maternas e infantis, condições econômicas e de 

trabalho, além de hábitos alimentares de cada criança. O exame de anemia e a verificação do peso e da altura 

podem ser realizados tanto no mesmo dia da entrevista como em data posterior. 

Esses dados irão ajudar a compreender melhor as condições de saúde e nutrição da população infantil, 

identificando problemas e fornecendo subsídios científicos para propostas de ações que possam melhorá-las. 

A pesquisa não traz nenhum risco para as mães ou seus filhos, requerendo apenas disponibilidade de 

tempo. Todo o material utilizado é descartável e estéril, conforme recomendado pelas normas de saúde. 

Após a tomada das medidas e realização do exame de sangue, os resultados serão entregues por 

escrito aos participantes, sendo a criança encaminhada ao serviço local de saúde, quando houver necessidade. 

Todas as informações obtidas serão mantidas em sigilo, sendo garantida a privacidade de cada um. Os 

resultados coletivos deste estudo serão divulgados posteriormente em revistas científicas. 

A participação voluntária da população é muito importante, colabore com esta pesquisa ! 
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ANEXO 6 

 

Cálculo da amostra 

 

 Considerando-se uma proporção de aproximadamente 45% de crianças anêmicas, e 

considerando esta estimativa pontual é insuficiente (a probabilidade de que a estimativa 

adotada venha a coincidir com o verdadeiro valor do parâmetro é, em geral, nula ou 

praticamente nula, uma vez que os estimadores são variáveis aleatórias, muitas vezes 

contínuas, logo, as estimativas obtidas quase certamente  são distintas do valor do parâmetro 

estudado), é quase certo que ocorra um erro de estimação, quando se procede à estimativa 

por ponto de um parâmetro populacional. Assim, construiu-se um intervalo em torno da 

estimativa por ponto, de modo a que esse intervalo tenha uma probabilidade conhecida de 

conter o verdadeiro valor do parâmetro: a estimação por intervalo. Ao intervalo que, com 

probabilidade conhecida, deverá conter o valor real do parâmetro chama-se de Intervalo de 

Confiança para este parâmetro. À probabilidade, que designa-se de (1- α ), de que um 

intervalo de confiança contenha o valor do parâmetro denomina-se  nível de confiança do 

respectivo intervalo. 

 

 Pela teoria da Inferência Estatística (Bickel e Doksum 1977), o intervalo de 

confiança a nível de  (1- α )% para a proporção populacional é dado por: 

 

p’ + z α /2 ((p’(1-p’))/n)1/2 

onde: 
p’ é a estimativa pontual  da proporção populacional. 

N é o tamanho amostral 
z α /2  é o percentual α /2     da distribuição Gaussiana (ou Normal). 
 

Isto significa que: 
 

P( p’ -  z α /2 ((p’(1-p’))/n)1/2 <  p <  p’ + z α /2 ((p’(1-p’))/n)1/2 ) = (1- α) 

 
O Intervalo de Confiança para a proporção populacional (Costa Neto 1977) tem a semi-

amplitude dada por: 

 
e = z α /2 ((p’(1-p’))/n)1/2 

 
assim, quando é fixado α e n determina-se o valor de e. Fixando o valores de α e e, 
determina-se o valor de n, o problema da determinação do tamanho da amostra necessária 
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para se realizar a estimação por intervalo com confiança e a precisão desejada. Trabalhando 
matematicamente a expressão acima obtém-se: 
 

n = (z α /2 / e)2 p’(1-p’) 
  

Considerando  que a proporção em estudo  na amostra a ser avaliada esteja próxima 
de 45% (0,45) e fixando os valores de α e e em: α = 0,05 e e = 0,05, de tal forma que: 

P( 0,40  <  p <  0,50) = 0,95 

 

Assim para a obtenção de uma estimativa da proporção de crianças anêmicas e seu 

respectivo intervalo de confiança a 95% necessitamos de no mínimo 380 crianças. 

 
n = (1,96/0,05)2

 ∗(0,45∗0,55) = 380 

 

 ∆ε λεϖανταµεντοσ αντεριορµεντε ρεαλιζαδοσ να χιδαδε δε Ιτυπεϖα σαβε−σε θυε ο νµερο εστιµαδο δε χριανασ χ

οµ µενοσ δε 2 ανοσ  δε απροξιµαδαµεντε 976 (=Ν). Υτιλιζανδο−σε εστε ϖαλορ να φ⌠ρµυλα β〈σιχα παρα ο χ〈λχυλο δο ταµαν

ηο αµοστραλ παρα ποπυλα⌡εσ φινιτασ: 

 

ν = [(ζ α /2)
2 p’(1-p’)N]/{[ e2 (N-1)] + [(z α /2)

2 p’(1-p’)]} 
 

n = [(1,96)2 *0,45*0,55*976] / {[(0,05)2 *(976-1)] + [(1,96)2 *0,45*0,55]}=274 
 

 necessita-se então de 274 crianças para a pesquisa.  

 


