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PREFÁCIO

Os seis primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento de todas 

as crianças, tendo importante impacto em sua condição social, psicológica, profissional e 

socioeconômica. 

Brincar, cantar, conversar são estímulos que fazem toda a diferença na vida de cada 

menino e menina. Mas isso não é tudo. Eles também precisam ser amamentados desde 

o nascimento, ter registro civil e certidão de nascimento, receber atendimento em saúde, 

educação e apoio da família e dos serviços públicos competentes. 

O Brasil evoluiu muito, ao longo dos últimos 20 anos, na garantia dos direitos de sua 

população mais jovem. Avançamos na redução da mortalidade infantil, no acesso a serviços 

sociais e na conscientização, reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de que 

é dever de toda a sociedade assegurar que cada menino e cada menina tenham acesso a 

educação de qualidade, saúde, igualdade e proteção. 

No entanto, precisamos avançar muito mais. Todos os anos, 58 mil bebês ainda morrem 

antes de completar o primeiro ano de vida, por causas que poderiam ser facilmente evitadas. 

Cerca de 800 mil crianças não são registradas ao nascer e, sem a certidão, ficam quase invisíveis. 

Centenas de meninos e meninas são vítimas da violência. 

Para o UNICEF, a família é o espaço natural e privilegiado para reverter essa situação, 

garantindo os direitos de meninos e meninas. Para que ela cumpra bem o seu papel, precisa 

ser apoiada e fortalecida. Essa tarefa exige o aprimoramento de comportamentos, habilidades 

e atitudes, desafio que o UNICEF se propõe a enfrentar, em parceria com os governos e 

organizações não-governamentais. 

Nossa estratégia teve como ponto de partida a produção e implementação do kit Família 

Brasileira Fortalecida, um conjunto de cinco álbuns que explicam, de maneira simples e 

prática, os cuidados necessários para as crianças desde a gestação até os 6 anos de idade. 

Elaborado com a participação de 28 parceiros e do governo federal, o kit já está sendo utilizado 

em várias partes do País. A meta é que o material chegue a mais de 100 milhões de brasileiros, 

principalmente aqueles mais excluídos, como os negros, especialmente os quilombolas, 

os índios, os que vivem nas periferias das grandes cidades, no Semi-árido, na Amazônia e 

nas fronteiras. Para isso, contamos com a competência e a energia de 500 mil educadores, 
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agentes comunitários de saúde, agentes indígenas de saúde, líderes da Pastoral da Criança e 

professores de creches e pré-escola. 

De março a setembro de 2004, demos um novo passo, realizando uma pesquisa em 

comunidades de oito municípios, em diferentes regiões do Brasil, para conhecer melhor 

como as famílias desses locais lidam com suas crianças de até 6 anos. 

O resultado aqui publicado convoca-nos a agir imediatamente. Baixas taxas de 

aleitamento materno, falta de acesso a brinquedos e livros, pouca participação dos pais na 

vida de seus filhos e violência em casa são alguns dos elementos que compõem um quadro 

desafiador. 

As informações da pesquisa nos guiarão na implementação de ações pelo fortalecimento 

das famílias e nos permitirão comparar avanços ao longo do tempo. 

Para ter sucesso no cuidado às crianças, as famílias também precisam de apoio. Por isso, 

o UNICEF e seus parceiros trabalham, ao mesmo tempo, no fortalecimento das competências 

municipais. 

Nosso investimento é para que, dentro de algum tempo, encontremos resultados muito 

mais animadores, em que cada uma de nossas crianças esteja protegida, com saúde e educação 

de qualidade, participando da vida de sua família e da comunidade. 

Marie-Pierre Poirier
Representante do UNICEF no Brasil
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Competências familiares são os conhecimentos, saberes e 
habilidades somados à afetividade, atitudes e práticas das 

famílias que promovem a sobrevivência, o desenvolvimento, a 
proteção e a participação das crianças.

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver o instrumento de avaliação das competên-

cias familiares e produzir uma linha de base para avaliações posteriores. As seguintes comu-

nidades foram incluídas na pesquisa: Aldeia Te’ýi Kue (Mato Grosso do Sul); Belém (Pará); 

Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco); Juazeiro (Bahia); Pelotas (Rio Grande do Sul); 

Quilombos em Itapecuru-Mirim (Maranhão); Salvaterra (Pará) e Tauá (Ceará). A coleta 

de dados foi feita apenas nas comunidades onde a Estratégia Família Brasileira Fortalecida 

(EFBF), que visa a fortalecer as competências familiares, seria inicialmente implementada. 

Por esse motivo, os resultados da pesquisa não representam os municípios como um todo, 

exceto para Salvaterra e a reserva indígena de Te’ýi Kue. 

Mesmo antes do nascimento, o direito à proteção à vida da criança é violado. Muitas mães 

não fazem o número mínimo recomendado de consultas no pré-natal. Mesmo em Pelotas, 

onde foi observada a maior freqüência ao pré-natal, cerca de 25% das gestantes fizeram 

menos de sete consultas. O consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro na gestação também 

mostrou-se comum. Em Pelotas e Itapecuru-Mirim, isso atingiu dimensões epidêmicas. Mais 

da metade das crianças havia sido exposta durante a gestação a, pelo menos, uma dessas 

substâncias.

O aleitamento materno é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, 

principalmente como fator de proteção contra doenças infecciosas. Toda criança deveria ser 

amamentada exclusivamente até os seis meses e o desmame deveria ocorrer somente após 

os 2 anos de idade. Praticamente, todas as crianças das comunidades pesquisadas foram 

amamentadas pelo menos uma vez, mas a duração do aleitamento materno é baixa. Na 

reserva indígena Te’ýi Kue e em Salvaterra, cerca de metade das crianças foi amamentada pelo 

menos até os 2 anos de idade, enquanto, em Cabo de Santo Agostinho, metade das crianças 

havia sido desmamada aos seis meses de idade. 

A suplementação com vitamina A e ferro protege a criança contra doenças infecciosas. 

Infelizmente, esses programas não estão atingindo cobertura universal. Por exemplo, em 

Itapecuru-Mirim e Juazeiro, cerca de 17% das crianças nunca haviam recebido vitamina A. 

Em relação à prevenção de doenças infecciosas, mesmo em áreas onde a dengue é endêmica, 

muitas famílias não estão tomando os cuidados necessários para evitar a formação de 

criadouros do mosquito. Por exemplo, em Belém, 46,9% das famílias não tomavam todos os 

cuidados básicos necessários.
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O direito ao pleno desenvolvimento psicossocial também está sendo violado. Cerca de 

3% das crianças não possuíam um único brinquedo e 7% tinham apenas um. Além disso, 

cerca de uma em cada três crianças não tinha em casa jornal ou revista com fotos ou figuras 

que pudesse olhar. Com relação à presença de livros infantis no domicílio, a situação foi 

ainda mais grave: mais de 60% das crianças não tinham um livro infantil em casa. Observou-

se também que muitas famílias não estão estimulando adequadamente o desenvolvimento da 

criança. Por exemplo, nove entre cada dez crianças com idade entre 3 e 4 anos não estavam 

recebendo todos os estímulos necessários para seu pleno desenvolvimento.

A participação do pai nos cuidados com a criança foi reduzida. Ainda na gestação, menos 

de 25% dos pais assistiram a, pelo menos, uma consulta de pré-natal. Além disso, menos da 

metade dos pais costumava brincar ou passear com as crianças. 

As famílias não estão levando em consideração a opinião da criança. Além de não terem 

assegurado o direito à participação, muitas crianças são agredidas dentro de casa. Nove 

em cada dez crianças sofriam algum tipo de violência (física ou verbal), sendo que metade 

delas costuma apanhar. As crianças também estão presenciando outras formas de violência 

dentro de casa. Em Belém e em Pelotas, uma em cada três crianças já havia presenciado 

alguma briga violenta na família. Essa situação é grave e necessita de intervenção urgente. A 

casa onde a criança mora não está sendo o local de que ela tanto necessita para o seu pleno 

desenvolvimento. 

Finalmente, o direito à proteção contra os acidentes na infância não está sendo assegurado. 

Apenas 20% das crianças moravam em casas totalmente seguras, onde eram tomados todos 

os cuidados necessários.
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As competências familiares fazem parte de um amplo 
programa do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) denominado Estratégia Família Brasileira Fortalecida 
(EFBF). Essa estratégia, desenvolvida com a participação de 
inúmeros parceiros, considera a família como o principal 
agente na prestação de cuidados à criança. No entanto, a EFBF 
reconhece que diversas habilidades da família na promoção 
do adequado desenvolvimento da criança precisam ser 
fortalecidas.

Reforçar as competências familiares implica estimular comportamentos, práticas 

e habilidades que promovam a sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção e a efetiva 

participação da criança nas atividades do seu dia-a-dia. Como parte integrante dessa estratégia, 

foi desenvolvido o kit Família Brasileira Fortalecida, que contém cinco álbuns. Esses álbuns 

sobre o enfoque de direitos explicam os cuidados necessários às crianças desde a gestação 

até os 6 anos de idade, período da vida considerado crítico para o pleno desenvolvimento de 

meninas e meninos. O material foi desenvolvido para ser utilizado por agentes comunitários 

de saúde, líderes da Pastoral da Criança, professores de creche ou pré-escola e outros agentes 

ou lideranças que tenham uma atuação nas comunidades. Seu objetivo é fortalecer as 

competências familiares.

A linguagem utilizada nos álbuns, apesar de extremamente simples, é de fundamental 

importância. Isso porque, além de abordar temas já tradicionalmente trabalhados nas 

comunidades, tais como o estímulo à amamentação, o monitoramento do crescimento, 

as imunizações e o manejo de doenças comuns na infância, como infecção respiratória e 

diarréia, os álbuns apresentam informações sobre a importância e as principais maneiras 

de estimular a criança quanto ao desenvolvimento psicossocial, e como isso pode ser feito 

desde os primeiros dias de vida. Também busca estimular, desde o pré-natal, o aumento da 

participação do pai no cuidado à criança.

Esta pesquisa teve por objetivo desenvolver o instrumento de avaliação das competências 

familiares e produzir uma linha de base para futuras avaliações da Estratégia Família Brasileira 

Fortalecida.



Métodos3
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A pesquisa foi aplicada entre março e setembro de 2004, 
em oito localidades brasileiras, pertencentes a diferentes 

regiões do País, permitindo que o instrumento de avaliação 
das competências familiares fosse testado nos mais diversos 
contextos. Em cada uma das cidades, foi definida uma ou mais 
comunidades onde seria implementada a Estratégia Família 
Brasileira Fortalecida (EFBF).

3.1 Comunidades estudadas

As seguintes cidades foram incluídas na pesquisa:

• Belém, PA: comunidade periférica de grande cidade;

• Caarapó, MS: aldeia indígena Guarani-Kaiowá Te’ýi Kue;

• Cabo de Santo Agostinho, PE: região metropolitana do Recife;

• Itapecuru-Mirim, MA: comunidades negras quilombolas de Santa Joana, Morros e 

Santa Maria dos Pretos;

• Juazeiro, BA: Semi-árido nordestino, cidade de porte médio;

• Pelotas, RS: periferia de cidade de médio porte do sul do Brasil;

• Salvaterra, PA: áreas urbana e rural, cidade de pequeno porte do norte da Região Ama-

zônica do Brasil;

• Tauá, CE: área urbana, cidade de pequeno porte do Semi-árido brasileiro.

A Figura 1 mostra a localização dos municípios incluídos nesta pesquisa.

 

Figura 1. Localização das 
comunidades estudadas.
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3.2. Como foi a coleta dos dados?

3.2.1. Escolha da comunidade
Tendo em vista que um dos objetivos desta pesquisa era servir como linha de base para 

posterior avaliação da EFBF, a coleta de dados foi restrita a comunidades onde a estratégia seria 

inicialmente implementada. Por esse motivo, o primeiro passo foi definir em conjunto com 

as secretarias municipais de Saúde quais seriam essas áreas. Vale lembrar que os resultados 

aqui apresentados não representam os municípios como um todo, exceto para Salvaterra e 

a reserva indígena Te’ýi Kue em Caarapó, uma vez que, nessas localidades, foi obtida uma 

amostra representativa de toda a comunidade.

3.2.2. Escolha das famílias
A amostra deveria ser representativa das comunidades avaliadas, produzindo assim um 

retrato fidedigno das competências familiares nessas localidades. Portanto, era essencial que 

todas as famílias com crianças com idade menor ou igual a 6 anos tivessem a mesma chance 

de participar do estudo.

Naquelas comunidades onde havia um cadastro atualizado com o endereço de todas as 

famílias com crianças de idade menor ou igual a 6 anos, foi realizado um sorteio aleatório de 

250 famílias a serem visitadas. Esse procedimento foi realizado em Belém, na reserva indígena 

Te’ýi Kue, Cabo de Santo Agostinho, Juazeiro, Pelotas e Salvaterra.

Em Tauá, não foi possível fazer a amostra aleatória simples. Decidiu-se, então, obter 

um mapa detalhado das comunidades a partir do qual foram sorteados 25 quarteirões e, 

nestes, uma esquina de onde cada entrevistador caminhava em sentido horário, visitando 

consecutivamente as residências até identificar 10 famílias com crianças com idade menor 

ou igual a 6 anos. 

 Exceto para Itapecuru-Mirim, que era uma comunidade muito pequena, em todas as 

demais comunidades foram visitadas 250 famílias com crianças de até 6 anos de idade em 

cada uma das áreas.

3.2.3. Questionário
Foi utilizado um questionário padronizado e pré-codificado, com perguntas fechadas. 

Esse questionário foi aplicado à mãe ou responsável pelo cuidado de crianças com até 6 

anos de idade. Uma cópia do questionário utilizado nesta pesquisa encontra-se disponível no 

apêndice ao final deste relatório.
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3.2.4. Pessoal e coleta de dados
Os entrevistadores foram recrutados localmente. Em Belém, Juazeiro, Pelotas e Salvaterra, 

as entrevistas foram feitas por agentes comunitários de saúde. Em Caarapó, os entrevistadores 

eram agentes comunitários de saúde indígenas e professores de escola localizada na reserva. 

Finalmente, em Itapecuru-Mirim, Juazeiro e Tauá, estudantes universitários e do ensino 

secundário realizaram as entrevistas. 

Os entrevistadores foram treinados durante três dias por um dos consultores deste 

estudo. O programa de treinamento constou de leitura do questionário e do manual de 

instruções, dramatizações de entrevistas e entrevistas com famílias de áreas não incluídas na 

pesquisa definitiva. 

Em cada domicílio, foi entrevistado o responsável por cuidar de crianças com até 6 

anos de idade. No caso de existência de mais de uma criança no domicílio, o questionário 

fazia referência apenas à criança mais velha. Isso significa que o universo do estudo foram 

famílias com uma ou mais crianças, e o universo de crianças elas mesmas. Após a obtenção 

do consentimento do responsável, o questionário era aplicado. 

3.2.5. Análise de dados 
A revisão dos questionários foi feita inicialmente pelos supervisores do trabalho de 

campo e, posteriormente, no Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal 

de Pelotas, onde também se realizou a digitação, edição e análise dos dados. O programa Epi-

Info, versão 6.04, foi utilizado na digitação dos dados. A verificação da consistência dos dados 

foi realizada pelo programa Check, diminuindo assim os erros decorrentes da digitação. 

Foram feitas duas digitações, sendo estas posteriormente comparadas por meio do programa 

Validate, sendo os erros de digitação corrigidos. 

A análise dos dados também utilizou o programa Epi-Info. O teste do qui-quadrado foi 

utilizado para comparações entre as proporções. A duração da amamentação total e exclusiva 

foi analisada por meio de tabelas de sobrevivência. 
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Uma vez que as amostras não são representativas dos 
municípios, mas apenas das áreas onde a Estratégia 

Família Brasileira Fortalecida (EFBF) será implementada, os 
resultados serão apresentados separadamente, não sendo 
possível a obtenção de uma estimativa global. Estes resultados 
servirão como linha de base para avaliação da EFBF nos anos 
subseqüentes.

4.1. Características demográficas

A Tabela 1 mostra que a distribuição por faixa etária das crianças estudadas não foi 

homogênea, havendo nítido predomínio de crianças com idade igual ou maior a 3 anos. 

Isso é conseqüência da forma como foi feita a escolha da amostra, uma vez que, no caso 

de ter mais de uma criança no domicílio, a entrevista foi referente à criança mais velha, 

com 6 anos ou menos de idade. Em relação à cor da pele das crianças estudadas, observou-

se grande variabilidade. Somente em Pelotas, a maioria das crianças era de cor branca. Na 

reserva indígena de Caarapó, observou-se um pequeno percentual de crianças de cor parda, 

enquanto as demais foram classificadas como indígenas. Nos quilombos de Itapecuru-Mirim, 

cerca de três em cada quatro crianças eram de cor preta, e cerca de 20% eram pardas. Nas 

demais localidades, houve predomínio das crianças de cor parda.
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Tabela 1. Distribuição das crianças com idade até 6 anos residentes em oito 
localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, 2004. 

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Idade 
(em anos)

< 1 2,4 6,1 12,7 4,8 8,6 13,5 5,0 7,6

1 a 2 22,0 20,3 21,4 14,3 25,8 20,8 20,8 20,0

3 a 4 36,8 33,1 30,6 38,1 45,3 35,4 43,4 31,2

5 a 6 38,8 40,5 35,3 42,8 20,3 30,3 30,8 41,2

Sexo 
Masculino 54,0 40,7 51,6 45,0 48,8 52,8 49,4 52,4

Feminino 46,0 59,3 48,4 55,0 51,2 47,2 50,6 47,6

Cor da pele
Branca 22,8 0,0 41,8 0,0 25,6 60,3 11,4 40,1

Parda 74,0 3,3 49,0 19,0 63,6 23,0 75,3 53,8

Preta 2,8 0,0 8,8 76,2 7,0 16,1 6,3 6,1

Amarela 0,4 0,0 0,0 4,8 2,3 0,6 4,4 0,0

Indígena 0,0 96,7 0,4 0,0 1,6 0,0 2,5 0,0

4.2. Escolaridade do pai da criança

Observou-se grande variabilidade em relação ao percentual de famílias em que os pais 

sabiam ler e escrever. Enquanto, em Belém, Cabo de Santo Agostinho, Juazeiro e Pelotas, 

mais de 90% dos pais sabiam ler e escrever, nos quilombos de Itapecuru-Mirim, a taxa de 

alfabetização era de apenas 20% (Figura 2). 

A Tabela 2 mostra que a escolaridade do pai da criança também apresentou uma grande 

heterogeneidade entre as comunidades estudadas. Enquanto, em Itapecuru-Mirim, 68,4% 

dos pais nunca haviam freqüentado a escola, em Tauá, isso ocorreu para somente 4,9% deles. 

Baixa escolaridade está associada a maior dificuldade de compreensão textual. Disso decorre 

a necessidade de produzir materiais educativos com linguagem extremamente simples, 

assegurando que as ações de educação em saúde tenham abrangência universal. Nesse sentido, 

materiais educativos que trabalhem com imagens, de fácil compreensão e que não necessitem 

de leitura são os mais adequados. Os álbuns seriados utilizados na EFBF são bons exemplos 

desse tipo de material. 
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Figura 2. Percentual de pais de crianças com idade até 6 anos que sabem ler e 
escrever em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, 
2004. 

Tabela 2. Distribuição dos pais das crianças com idade até 6 anos conforme 
escolaridade em anos completos, em oito localidades, onde as competências 
familiares foram avaliadas, 2004. 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Escolaridade 
paterna 
em anos 
completos

Nenhum 7,2 21,7 4,9 68,4 6,8 6,0 10,6 32,9

 1 a 4 21,6 51,2 23,0 26,3 15,4 33,1 30,3 27,6

 5 ou mais 71,2 27,1 72,1 5,3 77,8 60,9 59,1 39,5
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4.3. Acesso à água potável

A Tabela 3 mostra que apenas em Juazeiro todas as crianças residiam em casas com 

acesso à água da rede pública. Em Pelotas, Cabo de Santo Agostinho, Belém e Tauá, o acesso 

à água proveniente de rede pública era também alto. Em Salvaterra, poucos domicílios com 

crianças menores de 6 anos recebiam água de rede pública, enquanto, em Itapecuru-Mirim, 

nenhuma das famílias estudadas tinha acesso. Nesses municípios, os poços eram a principal 

fonte da água usada para beber.

Entre as famílias que moravam em casas sem acesso à água da rede pública, apenas 25%, 

em Salvaterra, e 4,8%, em Itapecuru-Mirim, tinham por hábito ferver a água antes de beber. 

Assim, o acesso à água adequada ao consumo humano não está sendo garantido à ampla 

maioria dessas crianças.

É de extrema importância assegurar a todas as crianças o direito à água limpa, não 

somente pela redução da ocorrência de doenças infecciosas, particularmente as de origem 

diarréicas, mas também pela garantia do direito à proteção da infância.1

Tabela 3. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, de acordo 
com a origem da água usada para beber, 2004. 

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Origem da água 
usada para beber

Rede pública 97,6 69,8 96,0 0,0 100,0 99,4 45,7 93,2

Chafariz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Cacimbão, poço 2,4 20,8 0,8 95,2 0,0 0,0 54,3 0,0

Rio, riacho, açude 0,0 4,7 0,4 4,8 0,0 0,6 0,0 1,2

Olho d’água 0,0 4,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cisterna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4

Fonte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Se a água não é da 
rede pública, a água é 
fervida antes de beber 33,3 29,0 0,0 4,8

Não se 

aplica 0,0 25,0 18,8



25Avaliação em oito comunidades brasileiras

4.4. Saneamento

Enquanto, em algumas comunidades, o acesso à água potável é praticamente universal, 

o mesmo não foi observado em relação às outras condições de saneamento. Em Juazeiro, 

89,5% dos domicílios das crianças possuíam sanitários (com ou sem descarga), dos quais, 

80% eram ligados à rede pública de esgoto ou à fossa séptica. A situação em Itapecuru-Mirim 

foi exatamente o oposto, sendo que um terço dos domicílios não possuía qualquer tipo de 

sanitário (Tabela 4). 

Em todas as comunidades estudadas, o direito à proteção da criança, no que se refere 

ao saneamento básico, está sendo violado. Muitas moram em casas sem sanitário ou sem 

ligação com a rede de esgoto, o que não assegura a destinação adequada do esgoto doméstico, 

contaminando o meio ambiente e aumentando o risco de se contrair doenças infecciosas, 

particularmente diarréia. Em Itapecuru-Mirim e Caarapó, a violação do direito à proteção 

foi mais grave, pois nenhum dos domicílios possuía sanitário ligado à fossa séptica ou rede 

pública. 

Em todo o mundo, cerca de 300 mil óbitos entre menores de 5 anos poderiam ser evitados 

anualmente se fosse assegurado a todas as crianças o acesso aos serviços de saneamento 

básico.2



26 Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos

Tabela 4. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, conforme 
algumas características dos domicílios, 2004. 

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Tipo de sanitário
Sanitário com 
descarga 58,0 0,7 65,7 0,0 93,7 83,2 31,4 52,8

Sanitário sem 
descarga 26,4 0,0 28,3 0,0 4,7 4,6 5,7 30,0

Casinha, fossa 
negra 10,4 85,9 0,8 66,7 0,0 1,2 57,9 5,6

Não tem 5,2 13,4 5,2 33,3 1,6 11,0 5,0 11,6

Onde o esgoto 
do sanitário está 
ligado

Rede de esgoto 50,9

Não se

aplica

20,9

Não se

aplica

64,3 2,0 3,6 42,5

Fossa séptica 38,7 39,5 15,4 59,6 60,6 43,0

Fossa 
rudimentar 5,2 5,9 20,3 27,8 31,0 11,2

Vala 4,7 29,1 0,0 9,9 4,8 2,8

Rio, lagoa, 
mar 0,5 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0

Outro 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,5

4.5. Acesso à energia elétrica

A existência de energia elétrica na residência expressa tanto as condições socioeconômicas 

da família como também da comunidade. Domicílios localizados em áreas mais urbanizadas 

apresentam maior probabilidade de ter acesso à rede de energia elétrica. 

A Figura 3 mostra que, nas duas comunidades rurais (reserva indígena de Caarapó e 

quilombos de Itapecuru-Mirim), o percentual de casas com energia elétrica foi substancial-

mente menor do que o observado nas áreas urbanas. Somente 4,5% dos domicílios em 

Caarapó e 33,3% em Itapecuru-Mirim tinham energia elétrica. Em Cabo de Santo Agostinho, 

Juazeiro e Tauá, todos os domicílios visitados estavam ligados à rede de energia elétrica. 
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Isso reflete claramente a desigualdade no acesso a serviços públicos básicos, fato observado 

anteriormente em relação às condições de saneamento.

Como era de se esperar, as comunidades rurais apresentaram menor acesso aos serviços 

públicos de água, esgoto e energia elétrica. Mas, nem mesmo nas áreas urbanas, onde esses 

serviços estão amplamente disponíveis, a cobertura é universal. Provavelmente, muitas 

famílias pobres não conseguem pagar a taxa mínima por esses serviços. É importante ampliá-

los para toda a população, assegurando o direito de toda criança a morar em uma casa com 

acesso aos serviços básicos de água, esgoto e energia elétrica.

Figura 3. Acesso à energia elétrica em domicílios com crianças com idade até 6 anos, 
residentes em comunidades onde as competências familiares foram avaliadas, 
2004.

4.6. Posse de rádio e televisão

Refletindo as piores condições socioeconômicas das comunidades quilombolas em 

Itapecuru-Mirim, rádio e televisão estavam presentes em apenas 19% e 9,5% dos domicílios, 

respectivamente. Nas demais localidades, pelo menos dois terços das famílias com crianças 

menores de 6 anos possuíam rádio ou televisão em casa (Figura 4). 

 Nas áreas urbanas, as famílias possuíam mais televisores do que rádios, o que reforça o 

uso, pelo menos em termos de cobertura, da televisão como o principal meio de divulgação de 
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mensagens de educação em saúde. Vale destacar ainda que, embora em pequena freqüência, 

há crianças cujos domicílios não possuem um único rádio ou televisão. Isso acontece mesmo 

nas localidades mais desenvolvidas, como, por exemplo, Belém, Cabo de Santo Agostinho, 

Juazeiro e Tauá, onde entre 3% e 10% das famílias visitadas não possuíam rádio nem 

televisão. 

Figura 4. Posse de rádio e televisão em domicílios com crianças com idade até 6 
anos, residentes em comunidades onde as competências familiares foram avaliadas, 
2004.
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4.7. Sobre o cuidador da criança

A Tabela 5 mostra que a própria mãe é o principal cuidador da criança, seguido pela 

avó e, por último, pela tia. Em Itapecuru-Mirim, 5% das crianças eram cuidadas por alguém 

com menos de 18 anos, não necessariamente a mãe. Portanto, para muitas crianças, o direito 

à proteção não está sendo assegurado, porque estão sendo cuidadas por outras crianças, que 

não têm habilidades para tanto.

Quando o responsável pelos cuidados da criança tem maior escolaridade, ela tende 

a adoecer menos e, quando doente, ter sua doença mais bem tratada, ter melhor estado 

nutricional e, finalmente, apresentar melhor desempenho escolar. Os mais baixos níveis de 

escolaridade do cuidador foram observados em Itapecuru-Mirim. Nessa localidade, apenas 

28,1% deles sabiam ler e escrever, sendo que somente 14,3% dos cuidadores possuíam cinco 

anos ou mais de escolaridade.

A Figura 5 mostra que, na reserva indígena em Caarapó, o percentual de cuidadores que 

sabia ler e escrever foi similar ao observado em Tauá, mas o número de anos completos de 

escolaridade foi menor. Por outro lado, mesmo nas áreas urbanas, cerca de 30% das crianças 

eram cuidadas por alguém que possuía menos de cinco anos de escolaridade. Isso confirma a 

recomendação feita acima, de que a capacitação das famílias nas competências familiares deva 

utilizar uma linguagem simples e de fácil compreensão, para alcançar aqueles com maiores 

necessidades e em alto risco de adoecer ou morrer.
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Tabela 5. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, conforme 
algumas características dos seus cuidadores, 2004. 

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Idade do 
responsável

< 18 anos 3,6 6,7 5,6 0,0 3,9 4,5 3,7 4,4

18 a 40 anos 84,4 80,5 79,5 81,0 82,0 87,0 85,2 71,2

41 a 60 anos 10,4 12,8 14,5 19,0 10,2 8,5 9,9 21,2

 > 60 anos 1,6 0,0 0,4 0,0 3,9 0,0 1,2 3,2

O que o 
cuidador é 
da criança

Avô 1,6 0,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Avó 8,4 4,0 9,2 4,8 12,5 5,1 5,0 11,6

Pai 2,8 2,7 2,0 9,5 1,6 1,7 0,6 0,8

Mãe 78,0 89,9 78,4 80,9 78,8 89,3 88,8 80,0

Tio 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tia 7,2 0,7 6,4 4,8 5,5 2,2 1,9 3,2

Irmã, irmão 1,2 0,0 1,2 0,0 0,8 0,6 3,7 2,8

Outro 0,0 2,0 0,8 0,0 0,8 1,1 0,0 0,4

Cor da pele do 
cuidador

Branca 14,1 1,3 21,8 0,0 18,6 55,3 8,2 24,8

Parda 81,9 6,7 72,2 19,0 69,0 22,6 86,2 65,6

Preta 3,6 0,7 4,8 81,0 9,3 21,5 3,1 9,2

Amarela 0,4 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0 2,5 0,4

Indígena 0,0 91,3 0,0 0,0 2,3 0,6 0,0 0,0

Escolaridade 
do cuidador 
em anos 
completos

Sem 
escolaridade 3,2 26,1 4,8 57,1 3,9 7,8 2,5 14,3

1 a 4 25,6 53,0 21,2 28,6 16,3 23,4 27,4 32,7

5 ou + 71,2 20,9 74,0 14,3 79,8 68,8 70,1 53,0
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Figura 5. Percentual de cuidadores de crianças com idade até 6 anos que sabiam ler 
e escrever, 2004.

4.8. Certidão de nascimento

Criança não registrada é invisível aos olhos do Estado. Logo, não faz parte de decisões 

políticas nem é considerada por ocasião da elaboração de orçamentos e programas. Por isso, 

o registro civil é o primeiro passo em busca da cidadania e dos direitos da criança perante a 

família e, sobretudo, em relação ao Estado. 

A Tabela 6 mostra que quase todas as crianças haviam sido registradas, mas, mesmo 

nas comunidades localizadas em áreas urbanas, ainda existem crianças que não o foram. Por 

exemplo, em Cabo de Santo Agostinho, cerca de 7% das crianças não possuíam certidão de 

nascimento. Além disso, em algumas comunidades, uma parcela significativa das crianças 

foi registrada tardiamente, com mais de 1 ano de idade. Em Salvaterra, por exemplo, esse 

percentual foi de 41,1%. Uma das causas poderia ter sido a ocorrência de partos domiciliares. 

No entanto, mesmo entre crianças nascidas em hospital, o percentual de registros com mais de 

1 ano foi elevado (33%). Nesse município, a existência de um serviço de registro no hospital 

pode ser uma estratégia importante para assegurar que toda criança tenha garantido o seu 

direito à cidadania. 
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Tabela 6. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, conforme o 
registro de nascimento, 2004. 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Criança foi
registrada 97,2 100,0 92,9 100,0 100,0 98,3 96,9 97,2

Com que idade 
criança foi 
registrada

< 1 mês 41,9 48,6 60,9 40,0 62,7 66,1 9,3 38,8

1 a 11 meses 39,5 37,6 28,9 45,0 31,0 28,2 49,6 36,7

≥ 1 ano 18,6 13,8 10,2 15,0 6,3 5,7 41,1 24,5

4.9. Assistência à gestação e ao parto

A seção seguinte descreve a assistência à gestação e ao parto.

 

4.9.1. Atenção pré-natal
O pré-natal tem por objetivo avaliar o estado de saúde materno e fetal, identificar 

fatores de risco que possam afetar a duração da gestação ou o crescimento intra-uterino, e 

acompanhar, por meio de um monitoramento periódico, o crescimento fetal. Além disso, 

pelas consultas de pré-natal, é possível diagnosticar intercorrências clínicas, prevenir e 

minimizar possíveis danos à saúde da mãe e da criança, a fim de reduzir a morbimortalidade 

materna e neonatal.3 A primeira consulta deve ocorrer o mais cedo possível, e a gestante deve 

retornar ao serviço de saúde, para o acompanhamento da gestação, pelo menos uma vez por 

mês, do primeiro ao sexto mês de gravidez; uma vez a cada 15 dias, no sétimo e oitavo mês; e 

uma vez por semana, no último mês de gravidez.3 

A Tabela 7 mostra que, na reserva indígena de Caarapó e em Itapecuru-Mirim, pelo 

menos um terço das mães não fez uma única consulta de pré-natal durante toda a gestação 

da criança estudada. Mesmo nas outras localidades, onde o percentual de mães com pré-

natal foi maior, muitas realizaram menos de sete consultas. Além disso, houve importantes 

desigualdades entre as localidades estudadas. Enquanto, em Salvaterra, apenas 25% das mães 

fizeram sete ou mais consultas de pré-natal, em Pelotas, pelo menos 76% realizaram este 
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número de consultas. Esses resultados mostram que, do ponto de vista quantitativo, o pré-

natal realizado foi geralmente inadequado.

Os resultados desta pesquisa evidenciam, mais uma vez, a lei dos cuidados inversos, 

um tipo de desigualdade em que a disponibilidade de bons serviços de saúde tende a ser 

inversamente proporcional às necessidades da população atendida.4 Aquelas gestantes que 

moravam nas localidades com piores condições socioeconômicas foram as que menos 

receberam atenção durante a gravidez. E são exatamente estas mulheres que apresentam maior 

risco de terem filhos que não irão crescer de forma adequada, durante a gestação e que irão 

morrer no primeiro ano de vida, principalmente por doenças infecciosas e desnutrição.5 

Essa iniqüidade na atenção pré-natal foi observada também dentro de cada comunidade. 

A Figura 6 mostra que gestantes de baixo nível socioeconômico, que moravam em casas 

sem energia elétrica, tiveram menor probabilidade de realizar um pré-natal adequado, sendo 

esta diferença estatisticamente significativa (P<0,05). As crianças de Caarapó e Itapecuru-

Mirim foram excluídas desta análise, porque tanto a cobertura do pré-natal quanto o nível de 

escolaridade dos pais e o acesso à energia elétrica foram muito baixos, o que poderia distorcer 

os resultados.

O pré-natal adequado diminui os índices de morbimortalidade materno-infantil. Logo, 

é essencial que esses cuidados sejam universalizados, dando prioridade à busca ativa de 

gestantes de menor nível socioeconômico na comunidade.

Tabela 7. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, de acordo 
com o número de consultas de pré-natal realizadas, 2003-4. 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Número de 
consultas de 
pré-natal

Não fez 6,0 32,4 5,1 40,0 0,9 0,0 6,8 5,7

1 a 2 4,3 15,1 1,3 25,0 2,7 1,7 3,4 4,0

3 a 6 33,7 23,7 22,6 30,0 38,9 22,1 60,5 46,7

7 ou + 56,0 28,8 71,0 5,0 57,5 76,2 29,3 43,6
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Figura 6. Adequação ao pré-natal e imunização contra o tétano neonatal em oito 
comunidades, onde as competências familiares foram avaliadas, 2004.

4.9.2. Imunização antitetânica 
O tétano neonatal é uma doença infecciosa, de alta letalidade, causada pela contaminação 

do umbigo não cicatrizado por esporos do bacilo tetânico presentes em instrumentos 

utilizados para o corte do cordão umbilical ou em substâncias eventualmente usadas para 

cobrir o coto umbilical, tais como pó de café e esterco. A imunização adequada da gestante 

confere imunidade temporária de até cinco meses ao recém-nascido. Aquelas gestantes que 

não foram previamente imunizadas contra o tétano devem receber três doses da vacina 

durante a gravidez. A partir daí, são indicados reforços a cada dez anos, antecipados para 

cinco no caso de gravidez. O Ministério da Saúde tem como meta, para controle do tétano, 

vacinar 100% das mulheres em idade fértil (gestantes e não gestantes).6

A Tabela 8 mostra que, na reserva indígena de Caarapó, cerca de 40% das mães não 

receberam uma única dose de vacina antitetânica durante a gravidez. Apenas 32,9% de todas as 

gestantes estavam adequadamente imunizadas, ou seja, já haviam sido imunizadas previamente 

ou receberam três doses da vacina durante a gestação estudada, o que possibilitava transferir 

imunidade para o recém-nascido. A maior cobertura da vacina antitetânica foi observada em 

Cabo de Santo Agostinho, com 78,2% das gestantes adequadamente imunizadas. 

Infelizmente, muitas crianças nasceram sem estar devidamente protegidas contra o 

tétano neonatal. A cobertura da vacina encontra-se abaixo do recomendado, inclusive em 

Cabo de Santo Agostinho, onde se observou os maiores índices. Esforços devem ser feitos 

para assegurar o direito de toda criança a estar protegida do tétano neonatal. 

Ao contrário do observado para a adequação do pré-natal, a imunização contra o tétano 

neonatal não esteve associada com a presença de energia elétrica na casa (Figura 6), um 

indicador socioeconômico. Por outro lado, crianças cujo responsável tinha maior escolaridade 

apresentaram maior cobertura com essa vacina (Figura 7). 
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Tabela 8. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, conforme 
o número de doses de vacina antitetânica recebidas pela mãe durante a gestação, 
2004. 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Número de 
doses da vacina 
antitetânica

0 10,6 40,7 8,1 5,9 6,8 9,2 10,7 9,3

1 ou 2 19,9 26,4 13,7 52,9 27,4 38,2 22,8 30,9

3 68,3 30,0 39,7 23,5 52,1 27,7 57,7 40,3

Já imunizada 1,2 2,9 38,5 17,6 13,7 24,9 8,7 19,5

Figura 7. Proporção de gestantes imunizadas contra o tétano, de acordo com a 
escolaridade do responsável pela criança.

 

4.9.3. Conscientização do direito de receber atendimento médico de 
qualidade

De acordo com a Constituição Federal,7 todo cidadão brasileiro ou residente no País deve 

ter assegurado o direito à saúde. Esse direito será garantido pelo poder público, por meio de 

políticas voltadas para diminuir o risco de doenças e que possibilitem a implementação de 
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ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por meio dos conselhos de 

saúde (municipal ou local), a comunidade pode opinar, definir, acompanhar a execução e 

fiscalizar as ações em saúde. 

O responsável pela criança foi questionado sobre o que a mãe faria se o atendimento 

recebido nas consultas de pré-natal fosse de baixa qualidade. A Tabela 9 mostra que, em todas 

as comunidades, a maioria dos entrevistados respondeu que a mãe iria procurar outro posto 

de saúde, consultaria outro profissional no mesmo posto ou não consultaria mais ninguém. 

Apenas uma pequena parcela das mães reclamaria na prefeitura ou no conselho de saúde.

Esse resultado revela a necessidade de capacitar as famílias quanto ao direito de acesso 

a um pré-natal de qualidade. As famílias devem, também, ser conscientizadas de que, se isso 

não acontecer, o conselho municipal de saúde deverá ser informado.

Tabela 9. Conscientização do direito de receber um atendimento pré-natal de 
qualidade em oito comunidades, onde as competências familiares foram avaliadas, 
2004.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Se o cuidado que 
a mãe recebeu 
nas consultas de 
pré-natal não foi 
de boa qualidade 
o que ela poderia 
fazer 

Consultar em 
outro posto 46,8 14,0 47,1 25,0 31,4 54,3 36,4 25,2

Consultar outro 
médico no 
mesmo posto 32,7 15,1 30,8 41,7 40,7 24,6 37,2 23,3

Não consultar 
mais 5,1 20,9 6,2 16,7 5,1 1,8 5,0 10,9

Reclamar na 
prefeitura, 
conselho 10,7 20,9 11,5 8,3 6,8 15,2 12,9 14,4

Reclamar na 
rádio, no jornal 4,2 2,3 4,0 8,3 2,5 2,3 1,4 8,9

Nada 0,0 1,2 0,4 0,0 0,0 1,2 0.7 15,3

Outro 0,5 25,6 0,0 0,0 13,6 0,6 6,4 2,0
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4.9.4. Participação do pai nas consultas de pré-natal
Freqüentemente, o pai assume a posição de provedor, garantindo o sustento da mulher 

e dos filhos, responsabilizando-se pelas relações com o mundo externo à família, e delegando 

os cuidados com a casa e a prole a sua esposa. Os pais deveriam ultrapassar essa posição 

de ser apenas provedores da família e participar mais ativamente das consultas de pré-

natal, acompanhando de perto o desenvolvimento da criança desde a vida intra-uterina. 

É importante promover essa mudança no comportamento paterno, pois sua participação 

durante a gravidez e o trabalho de parto acelera e intensifica a formação do vínculo pai-

bebê.8

A Figura 8 mostra que a participação do pai nas consultas de pré-natal foi extremamente 

baixa. Juazeiro foi a comunidade onde se observou a maior proporção de pais que assistiram 

a pelo menos uma consulta de pré-natal, mas, mesmo nessa localidade, isso ocorreu para 

apenas uma em cada quatro crianças. Geralmente, o pai sequer acompanhava a mãe até o local 

da consulta de pré-natal. Evidencia-se, portanto, a necessidade de estimular a participação 

dos pais nas consultas. 

Figura 8. Participação do pai nas consultas de pré-natal em oito comunidades, onde 
as competências familiares foram avaliadas, 2004.
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4.9.5. Planejamento da gravidez
O planejamento da gravidez leva ao aumento do intervalo entre as gestações, o que é 

benéfico para a mãe e para os seus filhos. Intervalos entre os partos inferiores a 15 meses estão 

associados com maior risco de anemia, sangramento durante a gravidez e morte materna. Além 

disso, o pequeno espaçamento entre os partos prejudica o estado nutricional materno,9 que, 

por sua vez, afeta o crescimento fetal, aumentando a ocorrência de nascimentos com retardo 

de crescimento intra-uterino10 e o risco de morte no primeiro ano de vida.11 Além disso, a 

ocorrência de uma nova gravidez está associada à diminuição da duração da amamentação.

A Figura 9 mostra que a maior parte das crianças nasceu de gestações não planejadas, 

mesmo nas comunidades urbanas. Este resultado sugere que a maioria das mães não estava 

utilizando regularmente algum método anticoncepcional efetivo. Conseqüentemente, os 

direitos de saúde reprodutiva da maioria das mulheres não estão sendo assegurados.

A proporção de mães que planejaram a gravidez não apresentou associação com a 

escolaridade paterna. Naquelas famílias em que o pai não freqüentou a escola, 37,7% das 

gestações foram planejadas, enquanto, naquelas em que o pai estudou cinco anos ou mais, 

esse percentual foi de 46,9%. 

Figura 9. Gravidez foi planejada.
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4.9.6. Tabagismo materno durante a gestação
Durante a gravidez, o tabagismo materno aumenta o risco de retardo do crescimento 

intra-uterino,12 assim como a morbimortalidade fetal.13 Além disso, criança cuja mãe é 

fumante tem 1,5 mais chance de ser desmamada com menos de três meses de vida.14 Em 

virtude desses e de outros riscos, deve-se encorajar a gestante a parar de fumar.

A Figura 10 mostra que a proporção de mães que fumaram durante a gravidez 

apresentou uma grande variabilidade. Enquanto, em Pelotas e nos quilombos de Itapecuru-

Mirim, quase metade das mães fumou na gestação, em Cabo de Santo Agostinho, Juazeiro e 

Salvaterra, menos de uma em cada dez crianças estiveram expostas a esse hábito. O combate 

ao tabagismo deve ser uma das prioridades em Pelotas e Itapecuru-Mirim, onde atingiu 

proporções epidêmicas. 

A escolaridade do pai da criança teve uma relação inversamente proporcional  à prevalên-

cia do hábito de fumar na gestação. Crianças cujo pai nunca freqüentou escola apresentaram 

um risco 2,5 vezes maior de ser expostas ao tabagismo materno durante a gestação em relação 

àquelas cujo pai tinha pelo menos 5 anos de escolaridade (Figura 11).

Figura 10. Tabagismo materno na gestação em oito comunidades, onde as 
competências familiares foram avaliadas, 2004.
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Figura 11. Tabagismo materno na gestação, de acordo com a escolaridade paterna.

4.9.7. Consumo de bebidas alcoólicas na gravidez
O consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez está associado ao maior risco de 

morte do feto15 e com a ocorrência da síndrome alcoólico-fetal,16 caracterizada por um déficit 

de crescimento, atraso no desenvolvimento, cardiopatia congênita e alterações na face.16 Por 

isso, toda mulher grávida ou que esteja planejando engravidar deveria abster-se da ingestão 

de bebidas alcoólicas.

Similarmente ao observado para o tabagismo, a proporção de gestantes que ingeriu 

bebidas alcoólicas na gravidez variou entre as comunidades estudadas. As maiores proporções 

foram observadas nos quilombos de Itapecuru-Mirim e em Pelotas (Figura 12). 

Geralmente, o hábito de fumar está associado ao consumo de bebidas alcoólicas,17 sendo 

essa associação também observada nesta pesquisa. A prevalência de tabagismo na gestação 

foi cerca de 3,5 vezes maior entre as gestantes que relataram a ingestão de álcool.

Em todas as cidades, o direito à proteção das crianças está sendo novamente violado. Por 

esse motivo, intervenções que visem a garantir a proteção das crianças contra os malefícios 

do tabaco e das bebidas alcoólicas devem ser implementadas em todas as comunidades 

estudadas. Nos quilombos de Itapecuru-Mirim e em Pelotas, essas intervenções devem ser 

consideradas como uma das prioridades, tendo em vista as dimensões epidêmicas que esses 

comportamentos assumiram e os prejuízos associados a sua exposição durante a gestação. 
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Figura 12. Uso de bebidas alcoólicas durante a gestação em oito comunidades, 
onde as competências familiares foram avaliadas, 2004.

4.9.8. Conhecimento dos sinais de risco na gravidez
É importante que os membros da família conheçam as situações em que há necessidade 

urgente de buscar assistência médica no período gestacional. A incapacidade de reconhecer 

tais situações pode resultar em atraso na procura de um serviço de saúde, colocando em risco 

a gestante e o bebê. 

A Tabela 10 mostra que o responsável pela criança reconheceu corretamente a maioria 

dos sinais de perigo durante a gravidez. Por outro lado, uma parcela importante dos entre-

vistados considerou que a presença de dor de cabeça, ardência ao urinar e vômitos em grande 

quantidade não eram motivos para procurar com urgência um serviço de saúde. Como esses 

sintomas geralmente estão associados com doenças de menor gravidade em pessoas não 

grávidas, os entrevistados provavelmente deixaram de reconhecer sua importância durante 

a gravidez.

A média de respostas corretas foi similar entre as comunidades estudadas. Ao contrário 

do esperado, o conhecimento dos sintomas de intercorrências da gravidez não esteve associado 

com a escolaridade do entrevistado ou do pai da criança.

Em geral, foi positiva a avaliação do nível de conhecimento dos sintomas indicativos 

de intercorrências da gravidez. No entanto, algumas famílias falharam em reconhecer a 

importância de sintomas que claramente indicam a necessidade de atendimento urgente, 

como falta de movimentos do feto, convulsões, perda de líquido ou sangramento. Conse-

qüentemente, isso pode levar a um atraso na procura de auxílio médico, colocando em risco 
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a saúde da mãe e/ou do bebê. A fim de assegurar o direito à proteção de todas as crianças, é 

importante reforçar o nível de conhecimento das famílias em todas as comunidades.

Tabela 10. Responsável pelos cuidados da criança conhece os sintomas que indicam 
a necessidade de uma gestante procurar com urgência um serviço de saúde.

Gestante deve 
procurar o serviço 
de saúde com 
urgência quando... 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

o bebê pára de se 
mexer 93,6 85,4 92,8 100,0 93,0 93,5 94,4 91,2

tem sangramento 98,8 86,1 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 98,0

perde líquido 95,2 89,0 100,0 95,2 98,4 94,6 94,7 94,7

tem dor de cabeça 50,0 90,8 62,8 95,2 71,9 41,1 64,3 72,5

tem convulsões 98,0 83,5 99,6 85,7 100,0 98,8 97,5 96,3

tem febre muito 
alta 96,4 89,9 94,8 95,2 96,8 91,1 95,6 95,6

tem dores e cólicas 
muito fortes 96,0 86,3 96,8 95,2 96,9 97,7 97,5 93,2

tem inchaço 
anormal das 
pernas e braços 74,6 85,4 77,8 85,7 70,3 72,0 87,0 70,6

tem ardência ao 
urinar 89,6 83,8 88,4 61,9 89,8 69,8 84,1 85,0

está vomitando 
muito 65,6 91,2 83,1 76,2 75,8 33,1 74,4 75,1

4.9.9. Conhecimento dos sinais indicativos de início do trabalho de 
parto

A Tabela 11 mostra que, em geral, as famílias reconhecem o início do trabalho de parto. 

Cerca de 87% dos entrevistados identificaram todos os sinais avaliados. Como seria esperado, 

a ocorrência das dores do parto foi o sinal que os entrevistados mais freqüentemente 

identificaram. 

Em Salvaterra, 96,2% dos entrevistados reconheceram os três sinais de início do trabalho 

de parto avaliados, enquanto, em Itapecuru-Mirim, isso foi observado para 76,2% dos 
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informantes. Essa diferença foi estatisticamente significativa (Figura 13). O conhecimento 

desses sinais foi independentemente da escolaridade do entrevistado ou do pai da criança. 

A falha em reconhecer alguns dos sinais de início do trabalho do parto pode acarretar 

atraso na procura do serviço de saúde, colocando em risco a saúde da mãe e/ou do bebê. 

Portanto, todas as famílias deveriam reconhecer os três sinais. Causa preocupação ainda o 

resultado obtido em Itapecuru-Mirim, onde uma em cada quatro famílias deixou de reconhecer 

pelo menos um dos sinais. Por ser uma comunidade rural, o atraso em identificar o início do 

trabalho de parto aumenta a probabilidade de a criança nascer sem atendimento médico. 

Tabela 11. Responsável pelos cuidados da criança conhece os sintomas de início do 
trabalho de parto.

Está chegando a hora 
do parto quando a 
gestante tem...

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

as dores do parto 96,0 99,3 98,8 100,0 98,4 98,8 100,0 97,6

perda de catarro 
(muco, clara de ovo) 92,1 81,6 93,4 76,2 82,1 85,8 96,2 82,5

perda d’água 
(líquido) 96,3 90,2 98,8 76,2 98,4 96,4 100,0 94,2

Figura 13. Responsável pelos cuidados da criança identificou os três sinais de início 
do trabalho de parto.
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4.9.10. Local de nascimento e atenção ao parto
Os partos hospitalares foram praticamente universais em Belém, Cabo de Santo 

Agostinho, Juazeiro, Pelotas e Tauá, enquanto, nas demais comunidades, a proporção de 

nascimentos domiciliares variou entre 40,7% e 61,9% (Tabela 12).

Em Caarapó, Itapecuru-Mirim e Salvaterra, os nascimentos hospitalares foram duas 

vezes mais freqüentes para crianças cujo pai tinha estudado pelo menos cinco anos, em relação 

àquelas cujo pai não freqüentou a escola. A presença de energia elétrica na casa também 

aumentou a probabilidade de a criança nascer no hospital. Finalmente, partos hospitalares 

foram observados mais freqüentemente naquelas casas com rádio e/ou televisão, mas essa 

diferença não foi estatisticamente significativa (Tabela 13). Além disso, a baixa escolaridade 

paterna esteve diretamente associada com a proporção de partos hospitalares. 

Praticamente, todos os partos domiciliares foram realizados por parteiras. O treinamento 

de parteiras constitui uma prioridade para o atendimento adequado a uma parcela importante 

dos nascimentos nessas comunidades, pois, embora seu impacto sobre a mortalidade materno 

seja duvidoso, elas podem contribuir para a redução da morbimortalidade perinatal. 

Tabela 12. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos em oito 
localidades, onde as competências familiares foram estudadas, de acordo com o 
local de nascimento e atenção ao parto, 2004.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Local de nascimento 
da criança

Hospital ou 
maternidade 97,2 52,7 98,8 38,1 100,0 100,0 59,3 98,0

Em casa 2,8 47,3 1,2 61,9 0,0 0,0 40,7 2,0

Para as crianças que 
nasceram em casa, 
o parto foi feito por 
uma parteira 100,0 90,1 66,7 100,0 92,3 100,0
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Tabela 13. Proporção de nascimentos hospitalares, de acordo com a escolaridade 
do pai, presença de energia elétrica na casa e posse de rádio e televisão, nas 
comunidades de Caarapó, Itapecuru-Mirim e Salvaterra.

Variável Proporção de nascimentos hospitalares

Escolaridade paterna (anos)
Sem escolaridade
1 a 4
5 ou mais

p < 0,001

33,3

49,1

66,4

Casa tem energia elétrica
Sim
Não

p = 0,02

63,1

48,7

Tem rádio e ou televisão em casa
Sim
Não

p = 0,10

63,5

51,5

4.9.11. Presença de familiar com a mãe no momento do parto
A maior proporção de partos realizados com a presença de alguém da família, em Caarapó, 

Itapecuru-Mirim e Salvaterra, está associada com o alto índice de partos domiciliares nestas 

comunidades. A avó foi o membro da família que mais comumente acompanhou o parto. 

É interessante citar que, nos quilombos de Itapecuru-Mirim, o pai teve maior presença no 

momento do parto, com freqüência muito similar à da avó (Tabela 14).

Nas comunidades onde quase todos os nascimentos aconteceram em hospital, geralmente 

não foi observada a presença de um familiar no momento do parto. Em Belém, apenas 11,6% 

das mães estavam acompanhadas. Esse resultado é em parte decorrente de políticas adotadas 

pelas maternidades, que proíbem acompanhantes em partos realizados pelo Sistema Único 

de Saúde. A única exceção foi Cabo de Santo Agostinho, onde a maternidade local permite a 

presença de acompanhantes na sala de parto.

A presença de um acompanhante reduz a ansiedade materna e facilita a evolução do 

trabalho de parto, diminuindo a ocorrência de episiotomia, de cesarianas, de Índice de Apgar 

baixo e de uso de medicação para alívio da dor.18,19 Esforços devem ser feitos para mudar as 

práticas nos hospitais. Nesse sentido, é imprescindível a colaboração dos gestores dos sistemas 

locais de saúde. 
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Tabela 14. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos de acordo 
com a atenção ao parto.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Alguma pessoa da 
família ficou com a 
mãe na hora do parto 11,6 47,9 34,9 76,2 25,8 13,7 62,0 23,8

Quem ficou com a 
mãe da criança na 
hora do parto

Pai 10,3 14,8 14,3 31,3 16,1 17,4 11,2 6,7

Avô 3,4 24,1 13,1 0,0 3,2 8,7 19,1 8,3

Avó 58,7 42,5 35,7 37,4 35,6 39,2 41,6 35,0

Tio 0,0 1,9 0,0 0,0 3,2 4,3 3,4 3,3

Tia 13,8 9,3 27,4 25,0 22,6 21,7 19,1 33,3

Irmã da criança 0,0 7,4 1,2 6,3 3,2 0,0 2,2 1,7

Irmão da criança 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7

Outros 13,8 0,0 8,3 0,0 16,1 8,7 3,4 10,0

 

 

4.9.12. Freqüência à consulta de revisão puerperal
Nos primeiros dias depois do parto, toda mãe deve fazer uma consulta de revisão. 

Nessa consulta, além de avaliar o estado de saúde da mulher, deve-se orientá-la a respeito 

do planejamento familiar, sobre amamentação e puericultura. Essas orientações contribuem 

para aumentar a duração da amamentação e reduzir a mortalidade materna, por meio da 

identificação precoce de complicações da gravidez ou do parto. 

A Figura 14 mostra que a maior freqüência de consultas de revisão puerperal foi obser-

vada em Pelotas (75,9%), enquanto, em Salvaterra, Tauá e Itapecuru-Mirim, menos da metade 

das mães procuraram o serviço de saúde nos primeiros 10 dias após o parto. Mesmo para 

Pelotas, a cobertura da revisão puerperal é baixa, uma vez que quase todos os partos foram 

hospitalares (ver seção 4.9.10) e, assim, identificados pelo sistema de saúde. Ressalta-se ainda 

que quase todas as gestantes fizeram pelo menos uma consulta de pré-natal. Seria esperada, 

então, maior freqüência às consultas de revisão puerperal.

Maior escolaridade do pai esteve associada ao comparecimento à revisão puerperal. 

Esse cenário pode ser transformado a partir da articulação entre os diferentes níveis 

de atenção. Considerando que todos os partos são hospitalares, as maternidades deveriam 
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comunicar a sua ocorrência ao serviço de saúde onde foi feito o pré-natal e, dessa forma, provi-

denciar o agendamento de consulta no puerpério. As equipes dos serviços de atenção primária 

em saúde também deveriam realizar busca ativa de todas as mulheres que compareceram ao 

pré-natal e não voltaram no prazo previsto para a consulta de revisão. Os resultados desta 

pesquisa sugerem que tal busca não está acontecendo de forma satisfatória. 

Figura 14. Proporção de puérperas que fizeram a consulta de revisão puerperal em 
oito comunidades brasileiras, 2004.

4.9.13. Conhecimento dos sinais indicativos de gravidade de doença 
puerperal

A Tabela 15 mostra o grau de conhecimento de sinais de gravidade de doença no puerpério. 

Em Caarapó e Itapecuru-Mirim, apenas 80,2% e 85,7% dos entrevistados, respectivamente, 

responderam que puérperas com corrimento com cheiro forte precisavam procurar com 

urgência o médico, enquanto, nas demais comunidades, a quase totalidade dos entrevistados 

respondeu afirmativamente. Um percentual menor de entrevistados respondeu que a 

ocorrência de sangramento era razão para levar uma puérpera urgentemente ao médico. 

Apenas 71,4% dos entrevistados reconheceram todos os quatro sinais avaliados. A 

Figura 15 mostra que, em Pelotas, apenas 55,3% reconheceram todos esses sinais. O nível 

de conhecimento dos sinais de gravidade de doença em puérpera foi independente da 
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escolaridade do pai e do responsável pela criança. Finalmente, o conhecimento do entrevistado 

foi independente da freqüência ao pré-natal, sugerindo que a informação a respeito dos sinais 

de gravidade não tem sido transmitida de forma adequada à gestante e a sua família durante 

o pré-natal. 

Tabela 15. Responsável pelos cuidados da criança com idade até 6 anos conhece 
os sintomas que indicam a necessidade de uma mulher no puerpério procurar o 
médico com urgência.

Uma mulher no 
puerpério deve 
procurar um médico 
com urgência 
quando tem...

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

febre 87,1 91,0 85,8 90,5 93,7 84,9 93,8 89,0

corrimento com 
cheiro forte 99,2 80,2 97,2 85,7 95,3 94,7 98,1 98,4

sangramento 82,0 85,3 92,7 95,2 81,2 78,6 89,4 89,5

dor na parte de 
baixo da barriga 88,7 90,8 92,3 85,7 91,3 79,5 95,6 84,4

Figura 15. Responsável pela criança reconheceu todos os sinais indicativos de 
gravidade de doença no puerpério.
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4.10. Alimentação

Seguindo a ordem cronológica do crescimento da criança, será descrito a seguir o padrão 

de amamentação e finalmente a dieta da criança.

4.10.1. Amamentação após o nascimento
As mães deveriam iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. Isso 

está associado a maior duração do aleitamento materno20 e manutenção da temperatura do 

recém-nascido. Além disso, o colostro é a primeira fonte de proteção para a criança. 

A Figura 16 mostra que a proporção de crianças amamentadas logo após o nascimento 

variou entre as comunidades estudadas. Na reserva indígena de Caarapó e em Salvaterra, 

mais de 90% das crianças foram amamentadas imediatamente, enquanto, em Pelotas, isso 

ocorreu para apenas 76,4% das crianças. 

Além de se conscientizar as mães da importância de colocar a criança no seio logo após 

o nascimento, deve-se trabalhar com as maternidades, estimulando-as a adotar os passos 

da iniciativa Hospital Amigo da Criança. No Brasil, isso é particularmente importante em 

decorrência da elevada taxa de cesarianas que, em geral, retardam o contato entre a mãe e a 

criança, dificultando o início imediato do aleitamento.21, 22 

Figura 16. Proporção de crianças que foram amamentadas logo após o nascimento, 
2004.
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4.10.2. Duração da amamentação
O aleitamento materno desempenha um papel importante na saúde e desenvolvimento 

da criança, principalmente como fator de proteção contra doenças infecciosas.23,
 
24,

 
25 

Recomenda-se que toda criança seja amamentada exclusivamente no seio materno até os 

seis meses de idade. A partir dessa idade, as crianças devem começar a receber alimentação 

complementar e continuar a ser amamentadas até os 2 anos de idade. 

O início do aleitamento materno é praticamente universal em nosso meio, mas a sua 

duração é ainda baixa em algumas comunidades. A Tabela 16 mostra que houve grande 

variabilidade, chamando a atenção a longa duração da amamentação observada na reserva 

indígena de Caarapó e em Salvaterra. Nessas comunidades, a duração mediana do aleitamento 

materno foi de aproximadamente 24 meses, isso é, metade das crianças foi amamentada até 

pelo menos essa idade. Em Caarapó, apenas 3,5% das crianças foram desmamadas com 

menos de 1 ano de idade, mas, a partir deste ponto, o desmame começou a acontecer de forma 

acelerada, e com dois anos de idade metade das crianças já havia sido desmamada. Por outro 

lado, Cabo de Santo Agostinho e Tauá apresentaram as menores durações da amamentação, 

apenas um terço das crianças foi amamentada até pelo menos 1 ano de idade (Figura 17).

É extremamente preocupante a curta duração da amamentação exclusiva nas localidades 

estudadas. Na maior parte delas, não mais do que 10% das crianças estavam recebendo leite 

materno exclusivamente aos seis meses de idade. As maiores durações da amamentação 

exclusiva foram observadas em Belém e na reserva indígena de Caarapó, onde metade das 

crianças recebeu apenas leite materno até os seis meses de idade (Figura 18).

O último inquérito nacional sobre amamentação,26 realizado em outubro de 1999, 

mostrou que a Região Norte tem a maior mediana da duração de aleitamento materno. 

Resultado similar foi observado nesta pesquisa. As crianças provenientes de Belém, Salvaterra 

e da reserva indígena de Caarapó apresentaram maiores durações de amamentação total e 

exclusiva. Tal resultado provavelmente explica-se pela forte influência da cultura indígena na 

Região Norte.

Independentemente da comunidade avaliada, o aleitamento materno está aquém do 

recomendado. Isso mostra, novamente, que o direito à proteção da criança não está sendo 

assegurado. São necessários esforços para garantir que toda criança seja amamentada 

exclusivamente até os seis meses de idade, orientando-se as mães sobre a importância dessa 

prática. As equipes de saúde devem ser capacitadas para dar apoio à mãe, ajudando-a a 

manter a amamentação e a superar as dificuldades do aleitamento, visitando-a nos primeiros 

dias depois do parto. Nesse momento, muitas mães encontram dificuldades para amamentar 

e não podem contar com a ajuda dos profissionais do hospital, o que pode levar ao desmame 

precoce devido à falta de informação e orientação adequada. Finalmente, deve-se também 

enfatizar os benefícios da amamentação exclusiva na abordagem das famílias.
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Tabela 16 Duração da amamentação total, exclusiva e predominante em crianças 
com idade até 6 anos, residentes em oito comunidades, onde as competências 
familiares foram avaliadas.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Criança foi 
amamentada logo 
após o nascimento 88,7 93,6 86,6 85,0 79,7 76,4 91,7 79,3

Percentual de crianças 
amamentadas em 
diferentes idades

1 mês 98,0 98,7 89,0 92,9 87,3 98,1 86,9

3 meses 95,2 98,7 74,2 80,0 75,6 96,1 77,3

6 meses 85,5 98,7 53,5 90,0 65,4 58,2 90,3 58,8

12 meses 65,1 96,5 34,5 55,0 54,3 46,4 65,8 37,4

Duração mediana da 
amamentação (meses) 16,4 24,6 6,3 13,3 9,3 24,1 7,8

Percentual de crianças 
amamentadas 
exclusivamente em 
diferentes idades

1 mês 89,1 93,8 66,0 60,0 73,6 58,6 79,7 61,1

3 meses 74,6 79,5 32,4 35,0 38,1 36,4 52,2 34,1

6 meses 49,1 57,5 13,8 10,0 13,0 13,6 24,5 15,2

Duração mediana 
da amamentação 
exclusiva (meses) 5,9 6,2 1,9 2,1 1,8 3,1 1,9

Percentual de crianças 
amamentadas 
predominantemente 
em diferentes idades

1 mês 93,6 95,8 74,9 81,8 73,5 88,9 72,2

3 meses 83,1 90,3 54,7 54,4 54,9 69,9 53,9

6 meses 61,2 77,0 23,5 27,4 22,8 44,2 26,8

12 meses 2,8 6,3 3,2 5,0 2,5 5,9 5,9

Duração mediana 
da amamentação 
predominante (meses) 6,3 6,8 3,4 3,3 3,3 4,9 3,3
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Figura 17. Percentual de crianças amamentadas em diferentes idades.

Figura 18. Percentual de crianças amamentadas exclusivamente em diferentes 
idades.
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4.10.3 Estimulação da criança durante a amamentação
A formação do vínculo não é um acontecimento imediato. Esse vínculo é construído 

por meio de sucessivas interações entre a mãe e o recém-nascido. Por isso, quanto mais 

freqüentemente ocorrerem essas interações, mais apropriado será esse vínculo, diminuindo 

a probabilidade de negligência, maus-tratos e abandono. Na amamentação, o contato físico é 

maior, proporcionando à mãe e ao bebê um momento de proximidade ímpar, fazendo com 

que o bebê amamentado se sinta mais seguro e protegido. Essa ligação emocional precoce 

pode facilitar o desenvolvimento da criança e seu relacionamento com outras pessoas. Se a 

criança for estimulada durante a amamentação, a formação do vínculo será potencializada, 

por isso, enquanto amamenta, a mãe deve dar atenção apenas para a criança, tocando-a, 

trocando olhares e conversando com ela. 

A Tabela 17 mostra que, geralmente, as mães costumavam estimular a criança durante a 

amamentação. Cerca de 80% das mães tocavam, conversavam e olhavam nos olhos da criança. 

Por outro lado, cerca de 5% das crianças, de acordo com os entrevistados, não costumavam 

receber qualquer um dos estímulos avaliados. 

A Figura 19 mostra que a escolaridade paterna esteve diretamente associada à diminuição 

do risco da mãe não estimular a criança. 

Em Caarapó e Itapecuru-Mirim, as mães costumavam trocar olhares e tocar na criança 

menos freqüentemente do que nas demais comunidades (Figura 20). Além disso, costumavam 

conversar com vizinhos enquanto amamentavam. Isso sugere que, nessas comunidades, as 

mães costumavam colocar a criança no peito e, ao mesmo tempo em que o faziam, desen-

volviam outras atividades. 

Tabela 17. Atitudes maternas durante a amamentação.

Enquanto 
amamentava, a 
mãe costumava...

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

conversar com 
vizinhos 29,2 52,8 28,6 42,9 31,0 36,7 31,9 32,0

alimentar outra 
criança 20,6 15,5 10,2 0,0 8,8 6,2 7,6 12,4

tocar a criança 92,1 79,7 89,7 61,9 93,8 89,2 93,3 87,2

olhar nos olhos da 
criança 92,6 82,3 91,5 65,0 93,9 91,2 93,4 88,6

conversar com a 
criança 88,9 89,0 89,7 80,0 92,1 90,1 92,1 87,3
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Figura 19. Proporção de mães que não estimulavam a criança durante a 
amamentação, de acordo com a escolaridade do pai.

Figura 20. Mãe estimulava e dava atenção exclusivamente para a criança, durante a 
amamentação.
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4.10.4. Dieta
A Tabela 18 mostra que a dieta das crianças variou entre as comunidades estudadas. 

O arroz foi o alimento mais freqüentemente mencionado, aparecendo geralmente como o 

primeiro ou o segundo alimento mais regularmente ingerido, constituindo a base da dieta 

das crianças, juntamente com o feijão e a carne. 

Chama a atenção a pobreza das dietas em Itapecuru-Mirim, onde poucas crianças 

comeram frutas, legumes ou verduras. Nessa comunidade, o arroz é também a base da dieta, 

provavelmente por estar presente na cesta básica de alimentos, distribuída gratuitamente para 

a comunidade pelos programas governamentais. Em decorrência das precárias condições 

socioeconômicas, as famílias não dispõem de recursos financeiros para proporcionar outros 

alimentos além daqueles distribuídos gratuitamente. 

A ingestão de legumes ou verduras foi muito baixa nas comunidades localizadas nas 

regiões Norte e Nordeste. Enquanto, em Pelotas e Caarapó, cerca de metade das crianças 

consumiu algum tipo de legumes ou verduras nas 24 horas que antecederam a esta pesquisa, 

em Salvaterra e Tauá, apenas cerca de 20% consumiram esses alimentos. No que diz respeito 

ao consumo de frutas, além de em Itapecuru-Mirim, as frutas estiveram pouco presentes na 

dieta das crianças em Caarapó e Tauá.

A baixa ingestão de frutas e legumes em algumas comunidades é decorrente de 

características culturais, bem como da pequena produção local, que leva ao aumento nos 

preços e diminuição do consumo entre as famílias de menor nível socioeconômico.

Tabela 18. Alimentos consumidos nas 24 horas anteriores a esta pesquisa pelas 
crianças com idade menor ou igual a 6 anos, residentes em oito comunidades, onde 
as competências familiares foram avaliadas, 2004.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Leite de vaca 
ou em pó 52,2 27,4 57,3 15,0 52,4 78,4 46,3 79,8

Fruta 50,0 27,3 52,7 10,0 42,5 67,8 64,9 35,4

Legume/
verdura 27,6 51,7 25,3 20,0 33,6 50,0 18,1 20,2

Arroz 61,8 91,8 76,4 80,0 71,4 85,3 59,7 87,9

Ovo 25,2 21,0 29,3 0,0 15,7 23,6 28,8 23,6

Carne 65,0 54,8 74,6 55,0 63,5 71,9 62,0 54,9

Feijão 58,1 85,3 76,9 35,0 70,9 84,0 68,4 68,7
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4.11. Oferta de alimentos sólidos e líquidos para criança 
doente

A Tabela 19 mostra que, de acordo com a opinião da maioria dos responsáveis pelas 

crianças, a ingestão de líquido deve ser aumentada durante um episódio de doença, sendo 

este percentual maior em Caarapó (87,7%) e em Juazeiro (83,6%). Em relação à ingestão de 

alimentos sólidos, mais da metade dos entrevistados respondeu que esta deveria ser diminuída 

durante os episódios de doença. Em Belém, Salvaterra e Cabo de Santo Agostinho, esse valor 

foi superior a 60%. Esse elevado percentual de respostas erradas é preocupante, pois coloca 

as crianças em risco de desidratação e de agravamento do estado nutricional, principalmente 

no caso de diarréia. 

Ao contrário do que seria esperado, em algumas das comunidades cobertas pelo PSF, 

um elevado percentual de cuidadores demonstrou conhecimentos errôneos sobre a oferta de 

alimentos e líquidos para crianças doentes. Por exemplo, em Belém e Salvaterra, um em cada 

quatro responsáveis pelas crianças respondeu que a oferta de líquidos deveria ser diminuída; 

no que concerne à oferta alimentar, esse percentual foi próximo a 60%. Provavelmente, a 

competência avaliada não está sendo trabalhada com as comunidades, sendo necessário 

capacitar os agentes de saúde a esse respeito e enfatizar a importância de que essa informação 

seja discutida com as comunidades. Para reverter essa situação e assegurar o direito de toda 

criança a estar protegida da desidratação, é necessário promover a ingestão de líquidos e de 

alimentos por crianças doentes. 
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Tabela 19. Atitude do responsável por cuidar da criança, com relação à oferta de 
alimentos ou líquidos para uma criança doente.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Quando a 
criança fica 
doente, oferece-
se líquido na 

mesma 
quantidade  
de sempre 27,2 12,3 19,1 35,0 16,4 24,3 15,6 16,8

mais líquido 46,8 87,7 67,0 40,0 83,6 68,9 56,3 65,6

menos liquido 26,0 0,0 13,9 25,0 0,0 6,8 28,1 17,6

Quando a 
criança fica 
doente, oferece-
se comida na 

mesma 
quantidade  
de sempre 21,1 13,1 24,3 35,0 22,7 38,7 21,4 18,5

mais comida 12,8 33,8 14,6 40,0 57,0 13,9 17,6 25,1

menos comida 66,1 53,1 61,1 25,0 20,3 47,4 61,0 56,4

4.12. Suplementação

4.12.1. Vitamina A
A vitamina A é essencial ao crescimento e desenvolvimento do ser humano, atuando 

na manutenção da visão e na proteção do organismo contra infecções, pela promoção do 

funcionamento adequado do sistema imunológico e da manutenção da integridade das 

mucosas. A hipovitaminose A é uma causa freqüente de cegueira que se pode prevenir 

entre crianças, estando associada ao aumento na mortalidade por doenças infecciosas, 

principalmente diarréia e infecção respiratória.27

A suplementação periódica das crianças com megadoses de vitamina A é considerada 

uma intervenção de curto prazo.28 A médio e longo prazo, deve-se trabalhar com a promoção 

da alimentação saudável, modificando os hábitos alimentares, acrescentando na dieta 

alimentos ricos em vitamina A e fortificando alimentos de alto consumo com essa vitamina.
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No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A propõe a suplementação 

para as crianças com idade entre 6 e 59 meses, residentes em regiões onde a hipovitaminose 

A é endêmica. Cabo de Santo Agostinho, Itapecuru-Mirim, Juazeiro e Tauá fazem parte do 

programa. Por esse motivo, a proporção de crianças que já haviam recebido vitamina A foi 

maior nestas cidades. Em Tauá, foi observada a mais alta proporção de crianças que já haviam 

recebido vitamina A (97,5%), enquanto, em Itapecuru-Mirim e Juazeiro, esse percentual foi 

de 84% (Figura 21).

As crianças de Itapecuru-Mirim apresentaram, no recordatório alimentar das 24 horas 

que antecederam a esta pesquisa (Tabela 18), a menor ingestão de alimentos ricos em vitamina 

A (leite, frutas, legumes, verduras e ovos). Essa comunidade também apresentou as piores 

condições de saneamento, colocando as crianças em maior risco de desenvolver doenças 

infecciosas, que, por sua vez, levam à redução dos estoques de vitamina A no organismo, 

desencadeando ou agravando a deficiência nutricional. Conseqüentemente, as crianças dos 

quilombos de Itapecuru-Mirim têm o maior risco de hipovitaminose A. Se o princípio da 

eqüidade das ações em saúde estivesse sendo respeitado, todas as crianças de Itapecuru-

Mirim deveriam estar recebendo suplementação com vitamina A. 

 

Figura 21. Criança com 6 meses ou mais já recebeu vitamina A.
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4.12.2 Ferro
A carência de ferro pode levar à anemia ferropriva, ou anemia por carência de ferro, 

sendo esse o distúrbio nutricional mais freqüente na infância.29 Crianças, gestantes, nutrizes 

(mulheres que estão amamentando), meninas adolescentes e mulheres em idade reprodutiva 

são os grupos de maior risco. Em nosso País, enquanto a prevalência de desnutrição na infância 

está diminuindo, a de anemia vem aumentando.30 Em dois estudos de base populacional 

realizados em São Paulo e Porto Alegre, a prevalência de anemia em crianças foi de 46,9% e 

47,8%, respectivamente. 30, 31

A anemia na infância é normalmente decorrente de uma dieta com pouca quantidade de 

ferro, ou com ferro de baixa disponibilidade, isso é, ferro que não é facilmente absorvido pelo 

organismo. Até os seis meses, o leite materno é capaz de suprir as necessidades das crianças 

que nasceram a termo (37 semanas ou mais de idade gestacional). Por outro lado, crianças 

prematuras ou com baixo peso ao nascer (peso ao nascer < 2500 gramas) necessitam de 

suplementação com ferro mesmo antes dos seis meses.

A anemia deprime o sistema imunológico da criança, com conseqüente diminuição da 

resistência contra as infecções. Além disso, alguns estudos revelaram que o estado anêmico se 

associa a atrasos no desenvolvimento cognitivo e motor da criança.32, 33 

A suplementação universal com sulfato ferroso é uma das estratégias recomendadas para 

redução da prevalência da anemia em comunidades com elevada prevalência. A Figura 22 

mostra que, em nenhuma das comunidades, apesar das altas prevalências relatadas em nosso 

País, essa recomendação tem sido adotada. A maior proporção de crianças que receberam 

suplementação nos últimos três meses foi observada na reserva indígena em Caarapó (62,6%), 

mas, mesmo nesta comunidade, ainda há 37% de crianças não cobertas. Em Itapecuru-

Mirim, apenas 12,5% das crianças receberam suplementação, justamente aquelas crianças 

que estão em maior risco de desenvolverem anemia, por apresentar esta comunidade a mais 

baixa ingestão de alimentos ricos em ferro.

De acordo com portaria do Ministério da Saúde, a partir de junho de 2004, as farinhas 

de trigo e de milho passaram a ser fortificadas com ferro. Essa medida tem por objetivo 

aumentar a disponibilidade de alimentos ricos em ferro e contribuir para a redução da 

anemia. Além disso, têm sido desenvolvidas ações para o controle da anemia ferropriva em 

menores de 2 anos, a partir de 1998, dando prioridade aos municípios da Região Nordeste 

por meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e do Programa Saúde da 

Família (PSF). 

Este estudo sugere que o programa de suplementação com sulfato ferroso não está 

atingindo seus objetivos, pois muitas crianças residentes em áreas que deveriam ser cobertas 

pelo programa não receberam uma única dose de sulfato ferroso nos três meses anteriores à 

pesquisa.
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Figura 22. Proporção de crianças com até 6 anos de idade que receberam 
suplementação com sulfato ferroso nos três meses que antecederam a esta 
pesquisa.

4.12.3. Iodo
O iodo é um componente essencial dos hormônios da tireóide (tiroxina e triidotironina). 

A deficiência de iodo leva à produção insuficiente desses hormônios. As conseqüências 

dos distúrbios causados pela falta de iodo incluem o retardo mental e outros defeitos no 

desenvolvimento do sistema nervoso, bócio (aumento no tamanho da tireóide), cansaço 

físico e retardo do crescimento. 

A deficiência de iodo é originária do consumo de alimentos produzidos em solos 

deficientes nesse tipo de micronutriente. No Brasil, a prevenção desse distúrbio é feita me-

diante a fortificação com iodo do sal para consumo humano, obrigatório desde 1953. 

A Tabela 20 mostra que, na quase totalidade das casas onde foi possível verificar o pacote 

do sal, o mesmo era iodado. Infelizmente, em algumas famílias foi observado o consumo de 

sal não iodado, situação que precisa ser revertida por meio da maior fiscalização dos produtos 

sendo comercializados. A informação sobre o consumo de sal fortificado com iodo foi obtida 

a partir da observação do pacote de sal usado pela família. Se a informação existente no 

pacote de sal não estiver correta, a proporção de crianças consumindo sal iodado pode ter 

sido superestimada. 
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Tabela 20. Percentual de famílias que usam sal iodado para cozinhar.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Sal usado para 
cozinhar

Sal iodado 41,2 98,0 83,2 93,8 86,0 99,4 80,0 68,0

Sal não iodado 0,8 2,0 5,2 0,0 1,6 0,0 3,1 4,8

Sal para 
consumo animal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embalagem não 
vista 58,0 0,0 11,6 6,2 12,4 0,6 16,9 27,2

4.13. Prevenção e tratamento das doenças na infância

4.13.1 Posse do cartão da criança
Pelo cartão da criança, os pais e o serviço de saúde podem acompanhar o crescimento, 

desenvolvimento e as vacinas recebidas pela criança até os 5 anos de idade. Por meio do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, é possível avaliar e promover a saúde 

física e mental da criança. 

O peso e o comprimento da criança devem ser anotados no cartão, após cada consulta 

ou visita domiciliar de um agente de saúde ou líder da Pastoral da Criança. Isso permite o 

acompanhamento do crescimento da criança e a identificação daquelas em situação de risco. 

Além disso, são anotadas informações a respeito do desenvolvimento da criança e as doses de 

vacina recebidas. 

Toda criança com até 5 anos de idade tem o direito de receber gratuitamente o seu cartão. 

A Tabela 21 mostra que infelizmente esse direito não foi assegurado a todas as crianças.
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Tabela 21. Posse de cartão da criança.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Tem cartão da 
criança 

Sim, visto 82,7 93,7 87,3 61,9 90,4 94,8 90,7 95,2

Sim, não visto 13,3 2,8 11,5 33,3 4,0 4,6 5,3 3,2

Não tem 4,0 3,5 1,2 4,8 5,6 0,6 4,0 1,6

 

4.13.2. Cobertura vacinal
A vacinação é indiscutivelmente o meio mais eficaz para prevenir a ocorrência de certas 

doenças infecciosas. A erradicação da varíola é um exemplo do sucesso das imunizações. 

Além disso, a imunização de crianças com menos de 1 ano é um dos fatores associados à 

redução da taxa de mortalidade infantil.34 

No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações oferece gratuitamente, em todo o 

território nacional, as vacinas que fazem parte do calendário obrigatório. As atividades de 

imunização devem ser conduzidas rotineiramente. O programa tem por objetivo o controle, 

eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis. A erradicação da poliomielite 

no Brasil é a sua maior conquista: não há registros de novos casos de paralisia infantil desde 

1989. Também o sarampo está próximo de ser erradicado. 

Nos últimos anos, houve uma expansão no número de vacinas disponíveis no Sistema 

Único de Saúde. Nesta pesquisa, foi avaliado se a criança estava em dia com calendário vacinal 

de acordo com sua idade. 

A Figura 23 mostra que a cobertura vacinal na maior parte das comunidades estudadas 

deixa a desejar, particularmente na reserva indígena de Caarapó, onde somente 47,9% das 

crianças haviam recebido todas as vacinas preconizadas para sua idade. Surpreendentemente, 

a maior cobertura vacinal foi observada em Itapecuru-Mirim (92,3%), enquanto outras 

comunidades localizadas em área urbana e com equipes do Programa de Saúde da Família 

apresentaram cobertura vacinal significativamente menor, como Cabo de Santo Agostinho, 

Pelotas e Salvaterra. Em Itapecuru-Mirim, todo mês, as crianças são pesadas pelos agentes 

da Pastoral da Criança, sendo a cobertura vacinal avaliada. Os responsáveis por crianças cujo 

calendário vacinal não está em dia são orientados a providenciar a vacinação. Acredita-se 

que essa atividade da Pastoral da Criança seja a principal responsável pela maior cobertura 

vacinal nessa comunidade. 
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Esses resultados colocam o aumento da cobertura vacinal como um dos principais 

objetivos a serem alcançados. Naquelas comunidades com PSF ou Pacs, os agentes de saúde 

devem identificar as crianças em situação de atraso vacinal e convencer os pais a levá-las ao 

posto de saúde. Além disso, é importante que, em cada visita da criança a uma unidade de 

saúde, se verifique a sua situação vacinal e se aproveite essa oportunidade para colocar em dia 

aquelas vacinas em atraso. 

Figura 23. Percentual de crianças com até 6 anos de idade que tinham o esquema 
vacinal básico completo.

4.13.3 Quando uma criança deve ser levada com urgência ao médico 
É importante que a família saiba quando uma criança deve ser levada com urgência ao 

médico, uma vez que a demora na procura de serviço de saúde pode colocar em risco sua 

saúde.

A Tabela 22 mostra que, em geral, as famílias em Caarapó e Itapecuru-Mirim mais 

freqüentemente deixaram de identificar sintomas de perigo. Por exemplo, em Itapecuru-

Mirim, 23,8% dos entrevistados responderam que uma criança com olhos fundos, sede intensa 

e moleza extrema não precisa ser levada com urgência ao serviço de saúde; em Caarapó, esse 

valor alcançou 13,5%. Similarmente, essas mesmas comunidades apresentaram as menores 

freqüências de identificação de respirar com dificuldade, ficar com os pés, mãos e lábios 

arroxeados e respirar rápido e/ou com chiado como sinais de alarme. 
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Esses sinais estão geralmente associados ao agravamento de doença respiratória e de 

diarréia. Em locais com condições precárias de saneamento e habitação, como em Caarapó 

e Itapecuru-Mirim, a ocorrência dessas doenças é muito freqüente. Essas comunidades 

estão localizadas em zonas rurais, distantes dos serviços de saúde. Nessa situação, a busca de 

auxílio médico geralmente demanda algumas horas, podendo agravar ainda mais a doença 

da criança. Conseqüentemente, falhas em reconhecer o agravamento de doenças, eventos não 

raros nessas comunidades, podem colocar a vida de muitas crianças em risco.

Em Caarapó e nos quilombos de Itapecuru-Mirim, a capacitação das famílias para 

identificar corretamente sinais de alarme deverá ser uma das prioridades para que seja 

assegurado o direito à proteção das crianças. Nas demais localidades, também é importante 

capacitar as famílias, uma vez que algumas delas falharam em reconhecer os sinais 

avaliados. 
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Tabela 22. Responsável pelos cuidados da criança conhece os sinais de doença na 
infância que indicam a necessidade de procura de serviço médico com urgência.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Criança não 
consegue nem 
mamar no peito 89,2 82,8 69,3 71,4 78,9 82,9 88,8 63,9

Criança fica com 
a pele muito 
amarelada 97,2 82,9 94,3 80,0 94,5 93,0 93,1 94,0

Criança fica cada 
vez mais doente 100,0 84,1 99,2 85,7 100,0 100,0 100,0 96,0

Criança fica com 
febre 86,4 97,9 95,5 85,7 96,0 88,6 88,7 87,9

Criança respira 
com dificuldade 99,6 86,9 93,1 80,9 100,0 99,4 100,0 96,4

Criança tem 
sangue nas fezes 98,2 84,3 97,5 95,0 99,2 98,2 97,5 94,4

Criança bebe 
pouco líquido 72,0 82,1 63,5 66,7 72,7 57,0 71,1 54,9

Criança tem 
diarréia 97,2 97,3 96,7 85,7 98,4 89,8 96,3 96,0

Criança tem 
vômito 98,0 94,4 94,7 85,7 96,9 89,7 98,7 96,0

Criança tem tosse 
com febre alta 98,8 89,9 98,3 90,5 97,6 98,8 100,0 98,0

Criança tem olhos 
fundos, sede 
intensa, moleza 
extrema 97,6 86,5 94,7 76,2 98,4 98,7 99,4 95,1

Criança fica com 
os pés, mãos e 
lábios arroxeados 99,2 85,9 97,6 71,4 96,9 98,1 100,0 93,5

Criança tem 
ataque, convulsão 99,6 83,7 100,0 90,5 100,0 100,0 98,7 98,8

Criança respira 
rápido com 
chiado 96,8 91,5 90,6 81,0 96,1 95,2 96,3 94,0
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4.13.4. Higiene na família
A higiene é um importante passo na proteção contra a ocorrência de doenças infecciosas 

na infância. O simples ato de lavar as mãos pode reduzir a possibilidade de ocorrência de 

doenças como a diarréia. A presença de uma torneira com água tratada dentro do domicílio 

não reduzirá a chance de ocorrência de doenças infecciosas, se as pessoas da casa não lavarem 

as mãos.

A Tabela 23 mostra que praticamente todos os responsáveis pelas crianças informaram 

haver lavado as mãos antes de cozinhar, depois de ir ao banheiro e antes de dar comida para 

a criança, no dia anterior à entrevista. Lavar as mãos depois de trocar as fraldas ou de levar a 

criança ao banheiro foi relatado menos freqüentemente. Em Pelotas, 24,2% dos entrevistados 

responderam que não haviam lavado as mãos depois de trocar as fraldas ou de levar criança 

ao banheiro. 

Tabela 23. Práticas de higiene do responsável pelos cuidados de criança 
com idade até 6 anos.

Ontem o responsável 
pelos cuidados com 
a criança lavou as 
mãos...

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

depois de ir ao 
banheiro 99,2 100,0 96,8 95,2 99,2 99,4 99,4 99,2

depois de trocar as 
fraldas ou levar a 
criança ao banheiro

 

93,2 90,1 77,1 81,0 90,2 75,8 77,3 90,3

antes de cozinhar 99,1 100,0 99,2 100,0 97,6 99,4 92,4 98,0

antes de dar comida 
para a criança 95,9 98,3 90,4 90,5 93,8 93,3 94,4 96,0

Em Itapecuru-Mirim, 19,0% das crianças com idade até 6 anos não lavaram as mãos 

depois de ir ao banheiro no dia anterior à entrevista, enquanto, em Salvaterra, essa proporção 

foi de apenas 3,2%. Algumas crianças também não lavaram as mãos antes das refeições 

(Tabela 24). 

Ao contrário do observado em outras práticas da família, os cuidados de higiene, avaliados 

pela informação sobre lavagem de mãos, não foram menores nas comunidades rurais. Os 

cuidadores das crianças, em geral, lavam as mãos depois de ir ao banheiro, no entanto, não 

o fazem de forma tão freqüente quando levam a criança ao banheiro. A importância dessa 

prática precisa ser reforçada. 
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Tabela 24. Práticas de higiene de crianças com idade até 6 anos, residentes em oito 
localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, 2004.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Depois de ir ao 
banheiro 94,4 95,2 88,2 81,0 90,5 88,8 96,8 96,3

Antes de comer 95,6 97,2 90,7 95,2 90,5 97,1 96,2 97,1

4.13.5. Cuidados para prevenir malária e dengue
A malária é reconhecida como um grave problema de saúde pública mundial, sendo uma 

das principais causas de óbito entre crianças com menos de 5 anos de idade.35 A doença está 

também associada à ocorrência de anemia nos primeiros anos de vida, uma importante causa 

de atraso no crescimento e desenvolvimento infantil. No Brasil, a quase totalidade dos casos 

concentra-se na Região Amazônica, onde as condições ambientais favorecem a proliferação 

do vetor da doença (mosquito do gênero Anopheles), com a maior parte dos casos ocorrendo 

na zona rural. Em 2004, foram notificados 459.013 casos de malária no Brasil.36 

No que diz respeito à dengue, nos últimos anos, foram registradas epidemias da doença 

em vários Estados brasileiros. Entre janeiro e março de 2005, foram registrados 38.869 casos 

de dengue no Brasil; apenas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, não foram registrados 

casos autóctones da doença.37 

A diminuição no número de criadouros e da exposição aos vetores estão entre as 

principais medidas de controle dessas doenças. Entre as medidas de proteção para impedir o 

contato do homem com o vetor, encontram-se, por exemplo, a colocação nas telas de portas e 

janelas das casas, o uso de mosquiteiros e repelentes. Especificamente em relação ao vetor da 

dengue, pelo fato de grande parte dos reservatórios estar localizada no interior dos domicílios 

ou ao seu redor, as atividades de informação e educação da comunidade são extremamente 

importantes para o controle dos focos.

A Tabela 25 apresenta os cuidados que as famílias tomavam para prevenir a malária e/ou 

a dengue. Entre as medidas que visam a evitar o contato da criança com o vetor da malária 

ou da dengue, apenas o uso de mosquiteiro foi mencionado freqüentemente em algumas 

comunidades. Em Tauá, apenas 12% das crianças não dormiam com mosquiteiro, enquanto, 

em Caarapó, observou-se exatamente o oposto, com 90,2% das crianças não utilizando 

mosquiteiro. Por outro lado, medidas importantes, como a colocação de telas nas janelas e 

portas, foram adotadas em poucas casas, mesmo nas áreas endêmicas. 
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Foram investigadas as seguintes medidas para evitar a formação de criadouros do 

mosquito: manter os recipientes com água sempre tampados; manter o pátio limpo; tomar 

o cuidado de não deixar pneus, garrafas vazias e sacos plásticos no pátio. Em Juazeiro, 91,2% 

das famílias adotavam todas as medidas avaliadas, porém, em Caarapó, isso ocorreu em 

apenas 1,7% das famílias. Chama a atenção que, em áreas onde a dengue é endêmica, como, 

por exemplo, Belém, apenas pouco mais da metade (53,1%) das famílias tomavam todos os 

cuidados avaliados (Figura 24).

Uma vez que o controle dos vetores da malária e dengue depende primariamente 

da participação da comunidade, é importante capacitar as famílias no que diz respeito às 

medidas de prevenção dessas doenças, tanto em relação às medidas para evitar contato com 

o vetor como em relação àquelas que eliminam o criadouro do mosquito.

Tabela 25. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito localidades, onde as competências familiares foram avaliadas, de acordo 
com os cuidados tomados para prevenir malária ou dengue, 2004.

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Usam mosquiteiro 68,3 9,8 70,2 25,0 77,5 44,5 82,3 88,0

Mantêm o pátio limpo 87,4 22,6 93,5 66,7 97,6 93,3 92,5 96,8

Mantêm os 
recipientes com água 
sempre tampados 93,1 6,7 98,4 76,2 96,1 98,8 85,4 97,6

Tomam o cuidado de 
não deixar pneus no 
pátio 58,4 11,7 85,8 66,7 94,6 79,8 70,9 55,2

Não deixam garrafas 
vazias e sacos 
plásticos no pátio 79,3 1,7 91,1 66,7 96,9 86,5 80,8 69,6

Usam tela nas janelas 
e portas 10,4 1,6 12,1 14,3 27,8 25,2 21,7 4,8

Passam repelente 
sempre que saem de 
casa 19,1 3,3 16,1 11,1 33,1 23,3 27,3 3,2

Tomam o cuidado de 
não tomar banho no 
rio ao anoitecer 3,2 4,9 30,8 14,3 38,0 7,0 33,1 8,8
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Figura 24. Percentual de famílias com crianças de até 6 anos que adotavam todas 
as medidas para evitar a formação de criadouros de mosquito.

4.14. Estimulação psicossocial

O desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança é influenciado não apenas 

por sua saúde e estado nutricional, mas também pelas experiências e interações que ocorrem 

durante a infância com aqueles que participam de sua vida (pais, irmãos, amigos). Esses 

elementos atuam em sinergia e não podem ser separados em diferentes domínios. Por isso, 

além de assegurar nutrição e tratamento das doenças, é importante garantir que a criança 

cresça em um ambiente com afeto, estimulação intelectual e interação com as pessoas da 

família.

O desenvolvimento cerebral é extremamente rápido nos primeiros anos de vida. Ao 

nascer, o cérebro já está com seu crescimento celular praticamente concluído. Um recém-

nascido tem aproximadamente 100 bilhões de células cerebrais, que, na maior parte delas, 

não estão conectadas entre si. O amadurecimento do cérebro vai ocorrer nos primeiros anos 

de vida, quando redes serão organizadas a partir do estabelecimento ou fortalecimento de 

trilhões de conexões entre as células cerebrais. O ambiente em que a criança vive irá afetar a 

forma como essas conexões cerebrais serão estabelecidas. Criança que experimenta situações 

extremas de estresse nos primeiros anos de vida encontra-se em maior risco de desenvolver 

vários problemas cognitivos, comportamentais e emocionais, deixando de atingir o seu pleno 

potencial. Enquanto a genética estabelece o patamar que uma criança poderá atingir no seu 

desenvolvimento, o ambiente irá determinar se esse patamar será atingido ou não.
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4.14.1. Membros da família fazem as refeições juntos
A Figura 25 mostra que a proporção de crianças que, no dia anterior à entrevista, fizeram 

pelo menos uma refeição junto com os demais membros da família foi variada. Enquanto, 

nos quilombos de Itapecuru-Mirim e na reserva indígena de Caarapó, isso ocorreu para cerca 

de nove em cada dez crianças, nas demais áreas urbanas – exceto em Pelotas –, as crianças 

geralmente não costumavam participar das refeições com o restante da família.

Figura 25. Percentual de crianças que fizeram pelo menos uma refeição junto com 
toda a família.

4.14.2. Disponibilidade de livros, jornais ou revistas
Nas comunidades localizadas em áreas urbanas, cerca de uma em cada três crianças não 

tinha em casa jornal ou revista, com fotos ou figuras, que pudesse olhar. Nas comunidades 

rurais, a situação foi ainda pior, cerca de quatro em cada cinco crianças não tinham em casa 

sequer um jornal ou revista.

No tocante aos livros infantis, a situação foi ainda mais grave. Mesmo nas comunidades  

com maior disponibilidade, isso ocorreu para apenas cerca de seis em cada dez crianças. 

Novamente, na zona rural, a situação foi pior. Cerca de 90% das crianças em Caarapó e 

Itapecuru-Mirim não tinham nenhum livro infantil. Há, portanto, necessidade de 

implementação de políticas públicas que facilitem o acesso aos livros, particularmente nas 

comunidades rurais. 
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Figura 26. Proporção de crianças com até 6 anos de idade que tinham em casa 
algum jornal, revista ou livro infantil.

4.14.3. Criança recebe atenção exclusiva da família
A Tabela 26 mostra que, nas comunidades urbanas, entre 10% e 20% das crianças com 

idade de até 6 anos não recebiam atenção exclusiva de um membro da família que brincasse, 

lesse um livro ou conversasse apenas com a criança. Similarmente ao observado para a 

presença de livros na casa, a situação foi pior nas duas comunidades rurais, onde cerca de 

40% das crianças não recebiam, no dia-a-dia, atenção exclusiva de alguém da família. 

Em todas as comunidades, foi violado o direito que toda criança possui de crescer em 

um ambiente que ofereça estímulo e interação. Nas duas comunidades localizadas na zona 

rural, a situação foi mais grave, pois, além de não terem livros ou revistas para ler, as crianças 

receberam menos atenção exclusiva de alguém da família.

4.14.4. Criança costuma brincar com outras crianças
Em Pelotas, Tauá e Cabo de Santo Agostinho, cerca de 20% das crianças não costumavam 

brincar ou jogar com outras crianças. Em Salvaterra e Itapecuru-Mirim, esse percentual foi 

de apenas cerca de 5%. As crianças de Itapecuru-Mirim, provavelmente em decorrência 

do maior número de irmãos, acabam tendo menor chance de receber atenção exclusiva de 

um adulto, mas, por outro lado, apresentam maior probabilidade de brincar com outras 

crianças.

Para que a criança possa atingir seu pleno desenvolvimento cognitivo e emocional, é 

importante interagir com outras crianças. Infelizmente, isso não está ocorrendo para todas 

as crianças. A importância dessa prática deve ser enfatizada para as famílias.
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Tabela 26. Distribuição das famílias com crianças com idade até 6 anos, residentes 
em oito comunidades, onde as competências familiares foram avaliadas, de acordo 
com estimulação psicossocial, 2004.

 

Variáveis Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

todos os dias 
alguém costuma 
brincar, ler ou 
conversar apenas 
com a criança

80,6 60,9 86,2 57,1 79,1 87,1 90,4 87,0

a criança costuma 
brincar ou jogar 
com outras 
crianças

88,4 86,9 83,2 95,2 85,8 78,2 95,0 81,6

4.14.5. Quais são os brinquedos que a criança tem em casa?
A Tabela 27 mostra que bola e boneco eram os brinquedos que as crianças mais 

freqüentemente possuíam em suas casas. Itapecuru-Mirim foi a exceção, pois as crianças 

geralmente brincavam com objetos e materiais de fora de casa (gravetos, pedras) e de dentro 

de casa (caneca, colher, panela). Cerca de uma em cada dez crianças tinha apenas um ou 

nenhum brinquedo em casa. 

A disponibilidade de brinquedos variou entre as comunidades. Em Pelotas, cada criança 

tinha em média 5,8 brinquedos, enquanto, em Tauá e Itapecuru-Mirim, a média foi de 4 e 

3,2 brinquedos, respectivamente. A escolaridade do responsável pelos cuidados da criança 

esteve positivamente associada à quantidade de brinquedos que a criança possuía em casa (p 

< 0,05).

A instalação de brinquedotecas é importante em todas as comunidades, visto que oferece 

brinquedos para a criança e serve como espaço para que a criança brinque com outras 

crianças.
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Tabela 27. Distribuição das famílias com crianças com até 6 anos de idade, 
residentes nas oito comunidades, onde as competências familiares foram avaliadas, 
de acordo com a presença de brinquedos na casa, 2004.

Criança tem em casa 
para brincar

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Brinquedos feitos 
por adultos 28,0 6,9 25,4 42,9 16,4 37,3 36,5 21,6

Objetos da casa 
(panelas, colheres, 
canecas) 51,0 14,0 41,9 76,2 40,6 73,7 52,5 25,6

Objetos e materiais 
de fora de casa 
(pedras) 56,7 21,5 44,7 90,5 44,5 69,6 72,9 49,4

Brinquedos que 
tocam música 44,8 32,8 50,4 0,0 52,3 61,3 32,1 36,7

Brinquedos de 
encaixar, montar 39,5 14,8 39,7 0,0 40,6 44,9 16,6 25,5

Brinquedos de 
movimento, como 
corda de pular, 
raquetes, chocalho 42,4 23,3 37,0 28,6 26,4 58,4 17,3 50,4

Bola 74,8 57,6 75,9 33,3 72,1 80,7 74,4 59,2

Lápis ou giz colorido 
para escrever 71,2 19,8 70,9 9,5 71,1 67,7 61,5 60,4

Boneco(a) 79,6 66,7 76,7 38,1 71,9 91,2 62,5 72,9

4.14.6. Criança assiste à televisão
Na reserva indígena de Caarapó e nos quilombos de Itapecuru-Mirim, a quase totalidade 

das famílias estudadas não possuía televisão, enquanto, em Salvaterra, isso ocorreu para um 

terço das crianças. Nas demais localidades, observou-se o oposto. 

A Figura 27 mostra que Belém foi a localidade estudada onde as crianças costumavam 

passar mais tempo assistindo à televisão. Cerca de 40% das crianças avaliadas assistiam à 

televisão diariamente por três horas ou mais, enquanto, em Cabo de Santo Agostinho, isso 

foi observado para apenas um quinto das crianças. 

A Tabela 28 mostra que entre 25% e 40% das crianças assistiam à televisão, sem que o 

responsável controlasse se o programa era apropriado. 
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Além de trabalhar com as famílias a importância de reduzir o tempo gasto pela criança 

assistindo à televisão, deve-se fortalecer a necessidade de que o responsável pela criança avalie 

se o programa assistido é apropriado à sua idade. 

Tabela 28. Responsável pelos cuidados com a criança costumava verificar o 
programa a que a criança estava assistindo. 

Variável Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

O responsável 
pela criança 
costuma verificar 
se o programa é 
adequado para a 
idade da criança

73,5 52,6 71,3 33,3 74,7 60,8 64,4 68,0

Figura 27. Percentual de crianças com até 6 anos de idade que, diariamente, 
assistem à televisão por 3 horas ou mais.
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4.14.7. Participação do pai nos cuidados com a criança
A participação do pai nos cuidados com a criança foi pequena. Na semana que antecedeu 

à entrevista, menos da metade dos pais brincou ou passeou com a criança com freqüência. 

Conversar com a criança foi a atividade mais comumente desenvolvida pelos pais com as 

crianças, embora isso tenha ocorrido freqüentemente para apenas 60% das crianças. Em 

Tauá, o envolvimento do pai nos cuidados com a criança foi ainda menor, pois, para cerca de 

40% das crianças, não houve qualquer tipo de envolvimento (Tabela 29).

Toda criança tem o direito a receber atenção do pai, mas, para muitas delas, isso não ocorre. 

É necessário fortalecer a importância da participação da figura paterna no desenvolvimento 

da criança. 

Tabela 29. Participação dos pais nos cuidados com a criança em oito comunidades, 
onde as competências familiares foram avaliadas, 2004.

 

Na última 
semana, o pai

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Brincou com a 
criança

Sempre
Às vezes
Não

50,2

25,9

23,9

30,0

46,7

23,3

68,4

11,2

20,4

55,0

25,0

20,0

54,6

19,3

26,1

46,2

40,8

13,0

50,6

25,9

23,4

43,5

16,3

40,2

Conversou com a 
criança

Sempre
Às vezes
Não

56,3

26,7

17,0

64,6

19,4

16,0

74,4

11,2

14,4

35,0

45,0

20,0

64,7

16,0

19,3

61,1

29,3

9,6

61,4

27,2

11,4

48,5

18,4

33,1

Cuidou da criança
Sempre
Às vezes
Não

47,8

28,3

23,9

64,9

18,2

16,9

62,4

14,8

22,8

35,0

40,0

25,0

44,5

28,6

26,9

52,7

31,7

15,6

60,1

19,6

20,3

36,8

20,5

42,7

Passeou com a 
criança

Sempre
Às vezes
Não

36,6

34,1

29,3

50,3

28,6

21,1

62,0

15,6

22,4

25,0

55,0

20,0

37,0

30,3

32,8

32,7

46,2

21,1

46,2

20,3

33,5

35,1

18,4

46,4

Ajudou a dar de 
comer à criança

Sempre
Às vezes
Não

32,6

32,6

34,7

63,0

20,5

16,4

41,5

24,2

34,3

45,0

30,0

25,0

34,2

22,2

43,6

39,3

31,4

29,3

51,9

20,6

27,5

27,1

20,1

52,8
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4.14.8. Família brinca com a criança
A estimulação precoce e adequada para a idade tem efeito benéfico sobre o desenvolvi-

mento da criança. Os resultados da reserva indígena de Caarapó devem ser interpretados 

com cautela, uma vez que existem diferenças culturais que podem estar levando a práticas 

diferentes daquelas avaliadas. 

Independentemente da comunidade avaliada, a maior parte das crianças com menos 

de 1 ano de idade não recebeu todos os estímulos avaliados. Mesmo em Belém, onde foi 

observado o maior percentual de crianças integralmente estimuladas, cerca de 60% delas 

deixaram de receber da família pelo menos um dos estímulos pesquisados. Em Salvaterra, 

esse valor foi superior a 90%.

Entre as crianças com menos de 1 ano de idade, jogar bola ou objetos que rolam e 

utilizar brinquedos que fazem barulho foram os estímulos menos freqüentemente praticados 

pela família (Tabela 30).

Independentemente da localidade, orientar os pais sobre as principais brincadeiras que 

devem ser feitas com a criança deve ser considerada uma das prioridades das atividades de 

educação em saúde. 

Tabela 30. Participação da família em brincadeiras com crianças com menos de 1 
ano de idade.

Nos três dias 
anteriores à 
entrevista, alguma 
pessoa da família 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Brincou com a 
criança, com 
brinquedos que 
fazem som, barulho

85,7 25,0 56,3 Apenas 5 

crianças 

nesta faixa 

etária, 

dado não 

analisado

45,5 73,1 35,7 42,9

Cantou para criança 71,4 63,6 84,4 90,9 76,0 80,0 76,2

Jogou bola ou 
objetos que rolam 
com criança

57,1 18,2 46,9 54,5 48,0 53,3 45,0

Brincou com a 
criança, com 
brinquedos pequenos

71,4 33,3 75,0 63,6 64,0 53,3 60,0
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Das crianças com idade entre 1 e 2 anos, apenas 16% receberam da família todos os 

cinco estímulos avaliados. Infelizmente, a maior parte das crianças não está tendo assegurado 

seu direito ao desenvolvimento, uma vez que não recebe todos os estímulos necessários para 

o desenvolvimento cognitivo e emocional. 

A Tabela 31 mostra que as famílias costumam levar as crianças para passear, utilizar 

brinquedos pequenos e cantar para a criança. Por outro lado, jogar bola, desenhar e pintar 

foram relatados menos freqüentemente, apesar de a maioria das crianças ter pelo menos 

uma bola, lápis ou giz colorido em casa. Isso sugere que as famílias não estão adequadamente 

orientadas a respeito das brincadeiras que devem ser feitas com as crianças. 

Tabela 31. Participação da família em brincadeiras com crianças com idade entre 1 
e 2 anos.

Nos três dias 
anteriores à 
entrevista, alguma 
pessoa da família 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Cantou para a 
criança 75,5 37,5 83,0

Apenas 7 

crianças 

nesta faixa 

etária, 

dado não 

analisado

74,3 81,6 67,6 71,4

Jogou bola com a 
criança 49,1 40,6 60,4 62,9 61,5 73,0 55,4

Brincou com a 
criança, com 
brinquedos pequenos 79,2 39,4 64,2 80,0 64,9 72,2 66,1

Desenhou, pintou 
com a criança 45,3 20,0 54,7 42,4 27,8 21,6 25,0

Levou a criança para 
passear 75,5 50,0 79,2 62,9 86,1 78,4 75,0

Similarmente ao observado para as crianças menores, aquelas com idade entre 3 e 4 

anos tampouco foram integralmente estimuladas. Apenas 8% delas receberam da família 

os sete estímulos ou brincadeiras avaliadas. Portanto, a quase totalidade das crianças não 

está recebendo toda a estimulação necessária para seu completo desenvolvimento cognitivo 

e emocional. 

Nessa faixa etária, desenhar e pintar tornou-se uma prática mais comum. Apesar disso, 

é importante salientar que quase 40% das crianças com idade entre 3 e 4 anos não pintaram 

ou desenharam.
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Tabela 32. Participação da família em brincadeiras com crianças com idade entre 3 
e 4 anos.

Nos três dias 
anteriores à 
entrevista, alguma 
pessoa da família 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Correu com a 
criança 67,4 35,9 49,4 40,0 41,7 66,7 71,2 42,5

Cantou para a 
criança 78,0 40,0 58,4 75,0 50,8 70,3 73,6 58,8

Jogou bola com a 
criança 63,5 51,2 49,4 37,5 33,9 63,5 63,0 35,0

Brincou com a 
criança, com 
brinquedos 
pequenos 67,4 48,8 70,1 62,5 67,8 73,4 71,8 62,0

Desenhou, pintou 
com a criança 66,3 20,5 67,5 12,5 70,0 63,5 58,9 43,8

Levou a criança 
para passear 68,5 44,4 68,4 50,0 50,0 75,4 68,5 53,8

Brincou com 
quebra-cabeça 
com a criança 28,3 12,5 23,7 12,5 15,0 16,1 6,8 8,8

Em Belém e Salvaterra, 4% das crianças com idade entre 5 e 6 anos não haviam iniciado 

o aprendizado do alfabeto em casa. Percentual similar de crianças não estava sendo ensinado 

a ler e escrever. Por outro lado, em Pelotas, cerca de uma em cada quatro crianças não havia 

iniciado a aprendizagem do alfabeto. Independentemente da comunidade estudada, as 

famílias foram menos propensas a ensinar a criança sobre como sair de casa com outras 

crianças, o que retarda o seu processo de socialização.

Finalmente, para as crianças com idade entre 5 e 6 anos, aquelas avaliadas em Salvaterra 

foram as que receberam a maior quantidade de estímulos dentro da família. Dos seis estímulos 

avaliados, as crianças de Salvaterra costumavam receber em média 5,2.



79Avaliação em oito comunidades brasileiras

Tabela 33. Participação da família em brincadeiras com crianças entre 5 e 6 anos 
de idade.

Alguma pessoa da 
família costuma 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Ensinar o alfabeto 
para a criança 95,9 77,8 84,0 0,0 82,8 76,1 96,2 82,6

Ensinar a criança a 
ler e escrever 93,8 80,0 88,9 10,0 79,3 70,8 96,3 71,7

Ensinar a criança 
a como sair com 
outras crianças 76,3 72,2 78,8

 

60,0 72,4 76,6 90,4 78,9

Ensinar a criança 
sobre como se 
comportar na escola 96,9 72,7 93,8 60,0 86,2 79,6 96,2 90,2

Jogar bola com a 
criança 50,5 50,9 56,8 60,0 41,4 76,0 70,4 47,3

Andar de bicicleta 
ou cavalo com a 
criança 63,9 38,5 45,0 40,0 55,2 70,0 64,8 46,7

4.14.9. Criança com 3 anos ou menos freqüenta creche
A Figura 28 mostra que a maior parte das crianças com menos de 3 anos não freqüentava 

creche, apesar de as famílias informarem sua existência nas comunidades. A baixa procura 

pode ser decorrente de ausência de interesse em que a criança freqüente a creche, ou da falta 

de vagas. As famílias devem ser orientadas para o direito de toda criança a freqüentar creche 

e a necessidade de lutar para que este direito lhes seja assegurado. Pelotas foi a comunidade 

urbana com o menor percentual de crianças freqüentando creche.

 



80 Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos

Figura 28. Proporção de crianças com 3 anos ou menos de idade que freqüentam 
creche.

 

4.14.10 Criança com mais de 3 anos freqüentando pré-escola
Apesar de as famílias terem relatado a existência de pré-escola na comunidade, chama 

a atenção o baixo percentual de freqüência das crianças em Pelotas (Figura 29). Nas demais 

comunidades urbanas estudadas, o percentual de crianças na pré-escola foi alto, variando de 

70,5%, em Juazeiro, a 92,5%, em Tauá. 

Todas as crianças devem freqüentar a pré-escola, a fim de conviver com outras crianças 

e facilitar o seu ingresso na escola. Novamente, esse direito não lhes foi garantido. 
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Figura 29. Proporção de crianças com idade entre 4 e 6 anos que freqüentam à  
pré-escola.

4.15 Gerenciamento do comportamento

Crianças que, nos primeiros anos de vida, não são orientadas sobre como se comportar 

têm maior risco de problemas de relacionamento durante o período escolar e na idade 

adulta. 

4.15.1. Família respeita opinião da criança
Além de ensinar a criança a se comportar, é preciso que lhe seja assegurado o direito de 

participação nas decisões que a afeta. Para cerca de metade das crianças, sua opinião não é 

levada em consideração quando o responsável precisa sair. Isso é mais grave em Pelotas, onde 

apenas 20% das crianças são consultadas (Tabela 34). A situação apresentada nesta pergunta 

oferece uma ótima oportunidade para avaliar o respeito à opinião da criança. Conforme 
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pode ser visto, nem todas as famílias estão garantindo o direito de participação da criança. É 

necessário, portanto, trabalhar com as famílias a importância de que a opinião da criança seja 

respeitada desde os primeiros anos de vida. 

Tabela 34. Percentual de crianças com até 6 anos de idade que tem a opinião 
respeitada.

Quando o responsável 
precisa sair, costuma 
perguntar para a criança 
se ela quer ir junto

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Pergunta sempre e só 
leva se ela quiser 54,1 48,6 51,8 52,3 40,8 21,1 39,2 52,6

Pergunta sempre, mas 
leva mesmo que não 
queira 20,9 10,6 22,9 0,0 17,6 29,1 20,5 12,7

Não pergunta, mas 
sempre leva 21,7 35,2 19,3 38,1 38,4 45,2 36,5 31,0

Não pergunta e nem 
leva 3,3 5,6 6,0 4,8 3,2 2,3 3,8 3,3

Outro 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 2,3 0,0 0,4

4.15.2. Criança não se comporta bem
Quando a criança não se comporta bem, os pais devem conversar com ela e explicar por 

que ela não deve agir daquela maneira. Essa é a melhor forma de orientar o comportamento 

de uma criança, pois, ao mesmo tempo em que se afirma que algo não deve ser feito, dá-se 

uma explicação razoável, evitando ameaças ou agressões, que em nada colaboram para o 

pleno desenvolvimento da criança. 

A Tabela 35 mostra que, com exceção de Caarapó, quando uma criança não se comporta 

bem, quem está cuidando da criança costuma dizer “não” e explicar por que ela não deve 

agir daquela maneira. Por outro lado, usa-se também da violência. Cerca de metade das 

crianças costumam apanhar e cerca de 80% levam palmadas. Cerca de 90% dos cuidadores 

entrevistados praticam algum tipo de violência (física ou verbal) contra a criança. Essa 

situação é grave e necessita de intervenção urgente. Se quisermos um mundo sem violência, 

devemos mudar os comportamentos dentro de casa.  
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Tabela 35. Quando a criança com até 6 anos de idade não se comporta bem, o que 
o responsável pela criança costuma fazer.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Dá um castigo 49,6 41,4 65,1 81,0 55,9 68,2 59,2 67,6

Faz ameaças 46,2 38,6 53,6 61,9 48,8 49,0 58,6 52,3

Bate na criança 55,0 49,2 57,5 85,7 52,0 38,4 59,3 41,6

Diz não e explica 
por que a criança 
não deve se 
comportar assim 94,8 68,9 82,7 90,5 90,5 83,2 87,3 89,6

Dá umas palmadas 80,2 48,5 81,9 85,7 76,0 74,3 80,3 74,0

Grita com a criança 70,9 53,1 71,3 57,1 63,5 78,5 70,0 61.7

Diz NÃO ou PÁRA 86,0 69,3 83,7 57,1 81,0 86,7 80,1 77,3

Distrai a criança 86,8 56,5 72,2 38,1 70,2 68,3 77,0 72,9

Manda a criança 
sentar, ir para o 
quarto ou leva a 
criança embora se 
não estão em casa 85,9 53,0 62,6 38,1 72,6 65,1 73,0 79,8

Da mesma forma, quando a criança não quer comer, o cuidador tende a resolver 

o problema com autoritarismo, como, por exemplo, forçando-a a comer. Poucas famílias 

responderam que, quando uma criança se recusava a comer, inventavam uma brincadeira 

para ajudá-la (Tabela 36).
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Tabela 36. Atitude do responsável, quando a criança não quer comer na hora do 
almoço ou da janta. 

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Deixa a criança não 
fazer a refeição 4,7 9,1 9,6 25,0 19,5 7,4 2,7 9,2

Deixa a criança sem 
fazer a refeição e dá 
um lanche mais tarde 23,8 32,2 17,4 25,0 18,8 12,9 22,1 10,5

Força a criança a 
comer 20,4 58,7 18,7 20,0 61,7 31,9 24,2 12,3

Dá uma comida 
diferente 27,7 0,0 37,0 5,0 0,0 19,0 24,8 50,4

Mais tarde dá a 
mesma comida 14,0 0,0 7,4 15,0 0,0 17,2 13,4 7,0

Inventa brincadeira 
para ajudar a criança 
a comer 7,7 0,0 10,0 0,0 0,0 9,8 8,1 10,5

Outro 1,7 0,0 0,0 10,0 0,0 1,8 4,7 0,0

4.16. Proteção

4.16.1. Violência dentro de casa
Toda criança deve ser criada em um ambiente harmônico, e brigas violentas dentro da 

família não devem ocorrer em sua presença. A Tabela 37 mostra que, em Belém e em Pelotas, 

cerca de uma em cada três crianças já havia presenciado alguma briga violenta em casa. Nas 

demais localidades, o percentual foi um pouco menor, mas ainda deve ser considerado como 

sendo elevado.

Infelizmente, as crianças estão sofrendo e presenciando violência dentro de casa. Se 

essa realidade não for mudada, a violência social pode aumentar, visto que as crianças irão 

reproduzir fora de casa aquilo que estão recebendo dentro de casa.
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Tabela 37. Percentual de famílias com crianças com até 6 anos de idade que 
presenciam brigas violentas dentro de casa.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Aconteceu briga 
violenta na família e a 
criança estava presente 36,4 23,1 17,1 4,8 24,0 32,2 23,8 18,6

4.16.2. Gerenciamento do orçamento familiar
A Tabela 38 mostra que, para cerca de 30% das crianças, quem decide o que vai ser 

comprado para ela não é o cuidador ou responsável. Este, por estar diariamente em contato 

com a criança, deveria ser a pessoa com o poder de decidir como gastar o dinheiro com a 

criança. 

Tabela 38. Quem decide o que vai ser comprado e quanto vai ser gasto na compra 
de coisas para a criança.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

O responsável 

Avós

Pai da criança

Mãe da criança

Outro

67,6

5,6

16,0

8,4

2,4

75,7

0,7

16,4

5,7

1,4

70,6

2,0

15,1

8,7

3,6

76,2

0,0

4,8

0,0

19,0

63,3

3,1

24,2

5,5

3,9

78,5

3,4

6,8

4,0

7,3

74,2

3,9

10,3

7,1

4,5

78,0

6,8

8,8

4,8

1,6
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4.16.3 Prevenção de acidentes
Apesar de os acidentes na infância serem, em geral, facilmente previsíveis e que se 

podem prevenir, representam cada vez mais uma importante causa de morbimortalidade, 

constituindo um importante problema de saúde pública.38 Em 2002, as causas externas 

(acidentes, violência) foram, no Brasil, a principal causa de óbito entre crianças com idade 

entre 1 e 4 anos, representando 19,1% dos óbitos ocorridos nesse grupo etário. 

A Tabela 39 mostra que as crianças com menos de 1 ano não estão tendo assegurado o 

direito à proteção contra acidentes dentro de casa. Mais da metade das crianças com menos 

de 1 ano de idade costumava dormir na mesma cama que os pais. Além disso, em Belém, 

Caarapó e Salvaterra, algumas crianças estavam dormindo praticamente no chão. Finalmente, 

algumas crianças são eventualmente deixadas sozinhas, expostas a inúmeros perigos.

Tabela 39. Prevenção de acidentes em famílias com crianças com idade menor 
de 1 ano.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Criança não dorme 
na mesma cama 
com os pais

42,9 75,0 47,1

Dado não 

analisado

50,0 34,5 33,3 40,0

O lugar onde a 
criança dorme fica 
longe do fogão, vela 
ou lamparina

 

100,0 100,0 97,1 100,0 93,1 100,0 65,0

O lugar onde a 
criança dorme fica 
longe do chão

71,4 83,3 97,1 100,0 100,0 88,9 70,0

As tomadas elétricas 
ficam tampadas

50,0 25,0 55,9 50,0 34,6 47,1 11,1

Os objetos pequenos 
ficam longe do 
alcance da criança

71,4 91,7 91,4 85,7 85,2 88,9 57,9

A criança não fica 
sozinha

85,7 75,0 54,3 64,3 64,3 55,6 55,0
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A Tabela 40 mostra que, em casas com crianças de 1 ano ou mais de idade, as famílias 

geralmente observavam cuidados como manter os cabos das panelas para dentro do fogão 

e guardar medicamentos, detergentes e venenos fora do alcance das crianças, exceto no 

quilombo de Itapecuru-Mirim e em Tauá. 

Somente 20% das crianças moravam em casas totalmente seguras, onde eram tomados 

todos os cuidados. Portanto, a maioria das crianças não tem assegurado o direito à proteção 

contra acidentes. Esse resultado coloca a prevenção de acidentes na infância como uma das 

atividades que devem ter prioridade na educação das comunidades. 

Tabela 40. Prevenção de acidentes em famílias com crianças com idade entre 
1 e 6 anos.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Os cabos das panelas 
ficam para dentro do 
fogão 97,1 84,0 94,3 65,0 95,9 97,3 90,5 51,2

O lugar onde a 
criança dorme fica 
longe do fogão, vela 
ou lamparina 94,7 89,1 96,2 90,0 98,0 95,3 99,1 60,7

O lugar onde a 
criança dorme fica 
longe do chão 82,3 85,7 88,2 85,0 91,8 91,2 92,2 52,7

As tomadas elétricas 
ficam tampadas 43,6 47,5 55,9 25,0 27,8 38,9 42,4 24,5

Os medicamentos 
ficam longe do 
alcance da criança 93,8 85,7 92,3 70,0 95,9 93,1 99,1 55,3

Detergente, veneno e 
água sanitária ficam 
longe do alcance da 
criança 92,6 83,3 92,4 50,0 93,8 81,8 98,3 58,2

Facas e tesouras 
ficam longe do 
alcance da criança 88,9 83,5 84,4 70,0 89,8 77,4 95,7 61,4

Criança não pode 
brincar com fogos de 
artifícios e fogueiras 31,7 76,1 58,1 45,0 46,9 27,1 34,2 36,8
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4.16.4. Quem cuida da criança quando o responsável precisa sair
A Tabela 41 mostra que avós e tias são geralmente as pessoas que ficam cuidando da 

criança quando o responsável precisa sair. Cerca de 80% das crianças acabam sendo cuidadas 

por outras crianças ou ficam sozinhas, expostas a todo o tipo de perigo. Essa situação é 

particularmente grave em Itapecuru-Mirim, onde uma em cada cinco crianças ficava sob os 

cuidados de uma outra criança.

Tabela 41. Quem cuida da criança quando o responsável precisa sair.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Avô

Avó

Pai da criança

Tio da criança

Tia da criança

Criança < 10 anos

Criança ≥ 10 anos

Vizinhos

Vai junto

Mãe da criança

Fica sozinho

Outros

10,9

26,2

10,5

2,8

24,2

4,0

2,4

3,2

6,9

0,8

0,4

7,7

12,2

20,1

10,1

2,2

7,2

10,1

5,8

0,0

23,0

0,7

0,7

7,9

10,4

31,2

14,0

1,2

18,4

0,8

3,6

4,0

6,8

3,2

0,4

6,0

4,8

23,8

19,0

0,0

4,8

19,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

44,3

5,4

22,5

13,2

2,3

24,0

0,8

3,1

3,1

15,5

3,9

0,0 

6,2

6,5

25,9

18,8

0,6

10,6

2,9

5,9

4,1

10,6

1,8

0,0

12,4

8,3

26,4

33,3

2,8

10,4

3,5

3,5

1,4

2,8

1,4

0,0

6,3

8,4

30,5

13,7

0,8

12,9

5,6

7,2

7,6

6,4

0,4

0,4

6,0

4.17. Conscientização, demanda e uso de serviços

Excluindo Caarapó, a maioria das famílias não costumava participar de reuniões para 

discutir como o serviço de saúde deveria funcionar. A sociedade deve participar da gestão 

dos serviços de saúde, demandando sua implantação ou ampliação dos serviços existentes, 

como também oferecendo sugestões para melhorá-los. Este estudo mostra a necessidade de 

estimular as famílias para que sejam mais participativas na gestão dos serviços de saúde. Na 

situação em que se encontram, as famílias estão perdendo valiosas oportunidades de exercer 

seus direitos.
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Em Itapecuru-Mirim, inexistem serviços públicos de saúde e educação, tais como 

posto de saúde, creche ou pré-escola. Nesse município, cerca de 85% das famílias já haviam 

participado de algum movimento para pedir a implantação dos mesmos. Esse resultado 

demonstra que a comunidade está mobilizada e lutando para conquistar os seus direitos. Nas 

demais localidades estudadas, a população pareceu estar menos mobilizada, isso em parte 

pode ser explicado pela existência de pelo menos alguns serviços públicos nas comunidades 

(Tabela 42).

Tabela 42. Conscientização, demanda e uso de serviços.

Belém
(PA)

Caarapó
(MS)

Cabo de Santo 
Agostinho (PE)

Itapecuru-
Mirim (MA)

Juazeiro
(BA)

Pelotas
(RS)

Salvaterra
(PA)

Tauá
(CE)

% % % % % % % %

Alguém da família 
costuma participar de 
reuniões para discutir 
como o serviço de 
saúde deve funcionar

Não tem reunião
Não participa
Participa

9,3

51,2

39,5

2,2

15,4

82,4

5,3

54,7

40,1

65,0

5,0

30,0

3,9

66,1

29,9

13,5

75,0

11,5

23,1

41,0

35,9

1,2

52,8

45,9

Onde a família mora 
tem:

Posto de saúde
Pronto socorro ou 
hospital
Creche
Pré-escola
Serviço de 
assistência social
Polícia

95,2

32,4

94,7

94,0

47,7

87,7

99,3

9,6

4,4

95,7

11,6

33,3

100,0

73,9

94,0

97,2

81,5

95,2

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

97,7

49,2

95,2

94,4

55,6

89,1

92,4

47,5

92,2

90,2

95,1

39,9

76,4

25,5

39,9

94,8

38,2

41,3

95,2

85,4

85,4

87,2

77,7

76,2

Alguém da família 
já pediu que fosse 
criado algum tipo 
de serviço, por 
exemplo: creche, 
pré-escola, centro de 
saúde, para atender a 
comunidade

45,2 47,9 23,7 85,0 24,8 33,8 33,6 34,6



90 Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos

Síntese das 
recomendações

5

Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos
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A partir dos resultados descritos acima, algumas 
recomendações gerais podem ser feitas:

• Atenção pré-natal deve ser universalizada, dando prioridade às 

gestantes de menor nível socioeconômico;

• Capacitar as famílias, mostrando que toda mãe tem o direito de 

receber assistência de qualidade durante o pré-natal;

• Aumentar a participação do pai nas consultas de pré-natal e nos 

cuidados com a criança;

• Combater o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro durante a 

gestação;

• Estimular o aumento da duração da amamentação total e 

exclusiva;

• Capacitar as famílias quanto aos sinais indicativos de gravidade de 

doença na infância;

• Melhorar a suplementação com vitamina A e ferro, particularmente 

nas áreas rurais;

• Aumentar a cobertura vacinal;

• Incentivar a criação de brinquedotecas nas comunidades;

• Reduzir a exposição da criança à violência dentro de casa;

• Aumentar a proteção contra acidentes dentro de casa.



92 Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos

Questionário6

Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos
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O questionário a seguir contém 98 perguntas e foi 
utilizado nas oito comunidades avaliadas nesta 

pesquisa. Posteriormente à coleta de dados, foram feitas 
algumas alterações no questionário e acrescentado um campo 
relacionado ao ano em que foi aplicado. O questionário revisto 
em função do aprendizado com esta avaliação encontra-se 
anexo ao manual Como avaliar as competências familiares.

PESQUISA SOBRE COMPETÊNCIAS FAMILIARES

BLOCO A – IDENTIFICAÇÃO

1. Número do questionário [A01] __ __ __ __

2. Município [A02] ___________________________________ __ __

3. Número do setor [A03] __ __ __

4. Número da família [A04] __ __ __

5. Quantas crianças com 6 anos ou menos moram 
nesta casa?

[A05] 

__ 

6. Por favor, diga para cada criança
 ANOTE EM ORDEM CRONOLÓGICA, A PARTIR DA CRIANÇA MAIS VELHA

Número Nome Sexo Idade (anos) Cor ou raça

1 [A06] Masculino 1
Feminino 2

[A07]  < 1 1
 1 a 2 2
 3 a 4 3
 5 a 6 4

[A08] Branca 1
Parda 2
Preta 3

Amarela 4
Indígena 5

2 [A09] Masculino 1
Feminino 2

NSA 8

[A10]  < 1 1
 1 a 2 2
 3 a 4 3
 5 a 6 4

[A11] Branca 1
Parda 2
Preta 3

Amarela 4
Indígena 5

3 [A12] Masculino 1
Feminino 2

NSA 8

[A13]  < 1 1
 1 a 2 2
 3 a 4 3
 5 a 6 4

[A14] Branca 1
Parda 2
Preta 3

Amarela 4
Indígena 5

4 [A15] Masculino 1
Feminino 2

NSA 8

[A16]  < 1 1
 1 a 2 2
 3 a 4 3
 5 a 6 4

[A17] Branca 1
Parda 2
Preta 3

Amarela 4
Indígena 5

5 [A18] Masculino 1
Feminino 2

NSA 8

[A19]  < 1 1
 1 a 2 2
 3 a 4 3
 5 a 6 4

[A20] Branca 1
Parda 2
Preta 3

Amarela 4
Indígena 5
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Este questionário deverá ser aplicado para a pessoa que é o principal cuidador da criança mais velha com 6 
anos ou menos de idade

7. <CRIANÇA> tem certidão de nascimento?
  SE NÃO  9

[A21] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

8. Com que idade <CRIANÇA> foi registrado(a)?
 (8 88 = não se aplica; 9 99 = ignorado)

[A22] < 1 mês 1

1 a 11 meses 2

1 ano ou mais 3

Ignorado 9

9. <CRIANÇA> tem alguma deficiência?
 SE NÃO  11

[A23] Sim 1

 Não 2

10. Que tipo de deficiência <CRIANÇA> tem? Sim Não Ignorado

Criança não enxerga ou enxerga pouco [A24] 1 2 9

Criança tem dificuldade para ouvir [A25] 1 2 9

Criança não caminha [A26] 1 2 9

Criança tem pé torto [A27] 1 2 9

Criança tem retardo mental [A28] 1 2 9

11. O que você é de <CRIANÇA> [A29] Avô ou Avó 1

Pai 2

Mãe 3

Tio ou Tia 4

Irmão, Irmã 5

Outro _______________ 6

12. Quantos anos você tem?
 (00 = IGN) 

[A30] < 18 anos 1

18 a 40 anos 2

41 a 60 3

> 60 anos 4 

13. Como você se classifica em termos de cor ou raça?
 LER AS OPÇÕES

[A31] Branca 1

Parda/Morena 2

Preta/Negra 3

Amarela 4

Indígena 5

14. Você é solteira(o), casada(o), vive junto, viúva(o) ou 
separada(o)?

[A32] Solteira(o) 1

Casada(o) 2

Vive junta(o) 3

Viúva(o) 4

Separada(o)/divorciada(o) 5
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BLOCO B – PRÉ-NATAL

15. Você/A mãe de <CRIANÇA> fez alguma consulta de pré-
natal?

 SE NÃO 20

[B01] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

16. Quantas consultas de pré-natal você/a mãe de 
<CRIANÇA> fez? 

[B02] 1 a 2 consultas 1

3 a 6 consultas 2

7 ou mais consultas 3

Ignorado 9

17. Alguma vez você/o pai de <CRIANÇA> foi na consulta de 
pré-natal?

 SE NÃO 19

[B03] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

18. SE SIM: Você/Ele assistiu à consulta? [B04] Sim 1

Não 2

Ignorado 9 

19. Se o cuidado que você/a mãe de <CRIANÇA> recebeu nas 
consultas de pré-natal não era de boa qualidade, o que 
você/ela poderia fazer?

[B05] Consultar em outro posto 1

Consultar outro médico no mesmo 

posto 2

Não consultar mais 3

Reclamar na prefeitura, conselho 4

Reclamar na rádio, jornal 5

Outro _______________ 6

Ignorado 9

20. Quantas doses de vacina contra o tétano você/a mãe de 
<CRIANÇA> recebeu na gravidez?

 (0=não recebeu, 7=já imunizada, 9=não sabe)

[B06] Não fez a vacina 0

Uma dose de reforço 1

1 a 2 2

3 3

Já imunizada 7

Ignorado 9 

21. Você/A mãe de <CRIANÇA> queria engravidar ou foi sem 
querer?

[B07] Queria 1

Foi sem querer 2

Mais ou menos 3

Ignorado 9

22. Você/A mãe de <CRIANÇA> fumou durante a gravidez? [B08] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

23. Você/A mãe de <CRIANÇA> tomou bebida alcoólica 
durante a gravidez?

[B09] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

24. Quando uma mulher grávida deve ser levada com urgência ao 
médico?

Espontâneo Induzido Não

O bebê parou de se mexer [B10] 1 2 3

A gestante tem sangramento [B11] 1 2 3

A gestante perde líquido [B12] 1 2 3

A gestante tem dor de cabeça [B13] 1 2 3

A gestante tem convulsões [B14] 1 2 3

A gestante tem febre muito alta [B15] 1 2 3

A gestante tem dores e cólicas muito fortes [B16] 1 2 3
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A gestante tem inchaço anormal das pernas e braços [B17] 1 2 3

A gestante tem ardência ao urinar [B18] 1 2 3

A gestante está vomitando muito [B19] 1 2 3

25. Como você sabe que está chegando a hora do parto? Espontâneo Induzido Não

Tem as dores do parto [B20] 1 2 3

Tem perda de catarro (muco, clara de ovo) [B21] 1 2 3

Perda d’água (líquido) [B22] 1 2 3

BLOCO C – NASCIMENTO

26. Onde nasceu <CRIANÇA>?
 

[C01] Hospital ou maternidade 1

Em casa 2

Outro __________________ 3

Ignorado 9

27. SE <CRIANÇA> NASCEU EM CASA: 
 O parto foi feito por uma parteira? 

[C02] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

28. Alguma pessoa da sua família ficou junto com você/a 
mãe de <CRIANÇA> na hora do parto? 

 SE NÃO 30

[C03] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

29. SE SIM: Quem ficou com você/a mãe de 
<CRIANÇA> na hora do parto?

[C04] Pai da criança 1

Avô da criança 2

Avó da criança 3

Tio da criança 4

Tia da criança 5

Outro ______________ 6 

Ignorado 9 

30. Você saberia me dizer em que momento depois do parto uma 
mulher deveria procurar o médico depressa (com urgência)?

Espontâneo Induzido Não

Quando tiver febre [C05] 1 2 3

Quando tiver corrimento com cheiro forte [C06] 1 2 3

Quando tiver sangramento [C07] 1 2 3

Quando tiver dor na parte de baixo da barriga [C08] 1 2 3

31. Você/A mãe de <CRIANÇA> foi ao médico nos dois 
primeiros meses depois do parto para saber se estava 
tudo bem com a saúde?

[C09] Sim 1

Não 2

Ignorado 9
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BLOCO D – Alimentação

32. <CRIANÇA> mamou logo após o nascimento?
 

[D01] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

33. Enquanto você/a mãe de <CRIANÇA> da(va) de mamar, 
costuma(va) 

 LER AS OPÇÕES 

Sim Não NSA Ignorado

Conversar com vizinha (o) [D02] 1 2 8 9

Alimentar outra criança [D03] 1 2 9

Tocar a criança [D04] 1 2 9

Olhar nos olhos da criança [D05] 1 2 9

Conversar com a criança [D06] 1 2 9

34. Quando <CRIANÇA> fica doente você oferece 
líquido (chá, água, suco) na mesma quantidade de 
sempre, oferece mais ou oferece menos?

[D07] A mesma quantidade de sempre 1

Mais líquido 2

Menos líquido 3

35. Em relação à quantidade de comida, quando 
<CRIANÇA> fica doente, você oferece a ele(a) a 
mesma quantidade de sempre, oferece mais ou 
menos comida?

[D08] A mesma quantidade de sempre 1

Mais comida 2

Menos comida 3

BLOCO D1 – Apenas para as crianças com mais de 6 meses 

36. Até que idade <CRIANÇA> mamou? 
 

[D09] Nunca mamou 1

Até 6 meses 2

De 6 meses até 1 ano 3

Mais de 1 ano 4

Ignorado 9

NSA 8

37. Por quanto tempo <CRIANÇA> apenas mamou, sem 
receber chá, água ou qualquer outro tipo de bebida 
ou comida?

[D10] Menos de 1 mês 1

1 a 2 meses 2

3 a 5 meses 3

6 ou mais meses 4

Ignorado 9

38. Você poderia me dizer tudo o que <CRIANÇA> comeu desde 
ontem a esta hora?

Sim Não

Leite de vaca ou em pó [D11] 1 2

Suco de frutas [D12] 1 2

Frutas [D13] 1 2

Legume/verdura [D14] 1 2

Arroz, Farinha ou Pão [D15] 1 2

Ovo [D16] 1 2

Carne ou Peixe [D17] 1 2

Feijão [D18] 1 2

Gogó/Mingau [D19] 1 2
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BLOCO D2 – Apenas para as crianças com idade entre 1 e 6 anos 

39. O que você costuma fazer se <CRIANÇA> não quer comer 
na hora do almoço ou do jantar? 

 

[D20] Deixa ele(a) não fazer a refeição 1

Deixa ele(a) não fazer a refeição e dá 

um lanche mais tarde 2

Força a criança a comer 3

Dá uma comida diferente 4

Mais tarde, dá a mesma comida 5

Inventa brincadeiras para ajudar a 

criança a comer 6

Outro ____________________ 7

NSA 8

BLOCO E – Suplementação

40. <CRIANÇA> já tomou vitamina A, aquela vitamina que é 
espremida na boca da criança?

 SE NÃO 42

[E01] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

41. Quantas vezes <CRIANÇA> tomou vitamina A?
 (99=Ignorado)

[E02]

__ __

42. Nos últimos três meses, <CRIANÇA> recebeu remédio com 
ferro?

[E03] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

43. Gostaria de ver o pacote de sal que a senhora usa para 
cozinhar a comida para as pessoas que moram na sua casa.

[E04] Sal iodado 1

Sal não iodado 2

Sal para consumo animal 3

Embalagem não vista 4

BLOCO F – PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS

44. <CRIANÇA> tem o cartão da criança ou a caderneta de 
saúde da criança? 

 SE NÃO  48

[F01] Sim 1

Não 2

Ignorado 9

 SE SIM:
45. Você poderia me mostrar o cartão? 
 SE NÃO  48

[F02]

Sim, visto 1

Não visto 2

46. SE VIU O CARTÃO: MARCAR SE ESTÃO ANOTADOS NA 
CARTEIRA (observar):

 

Sim Não

Vacina [F03] 1 2

Peso [F04] 1 2

Desenvolvimento [F05] 1 2

47. O esquema vacinal está respeitado [F06] Sim 1

Não 2 

48. Alguma vez, o médico, a enfermeira, o agente de saúde ou 
a líder da Pastoral conversou com você para explicar como 
está o peso e o desenvolvimento de <CRIANÇA>?

[F07] Sim 1

 Não 2

49. Este cartão mostra o peso de uma criança. Por meio do 
cartão, como você acha que a criança esta crescendo?

[F08] Bem 1

Mais ou menos 2

Não esta crescendo bem 3

Não sabe 4
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50. Você poderia me dizer quando é que uma criança 
 precisa ser levada com urgência ao médico?

Espontâneo Induzido Não

Criança não consegue nem mamar no peito [F09] 1 2 3

Criança fica com a pele muito amarelada [F10] 1 2 3

Criança fica cada vez mais doente [F11] 1 2 3

Criança fica com febre [F12] 1 2 3

Criança respira com dificuldade [F13] 1 2 3

Criança tem sangue nas fezes [F14] 1 2 3

Criança bebe pouco líquido [F15] 1 2 3

Criança tem diarréia [F16] 1 2 3

Criança tem vômito [F17] 1 2 3

Criança tem tosse com febre alta [F18] 1 2 3

Criança tem olhos fundos, sede intensa, moleza extrema [F19] 1 2 3
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Criança fica com os lábios, pés e mãos arroxeados [F20] 1 2 3

Criança tem ataque, convulsão [F21] 1 2 3

Criança respira rápido com chiado [F22] 1 2 3

51. Ontem, em que ocasiões você lavou as mãos Espontâneo Induzido Não NSA

Depois de ir ao banheiro [F23] 1 2 3

Depois de trocar as fraldas ou levar <CRIANÇA> ao banheiro [F24] 1 2 3

Antes de cozinhar [F25] 1 2 3 8

Antes de dar comida para <CRIANÇA> [F26] 1 2 3

52. Quando <CRIANÇA> costuma lavar as mãos, 
 ou você lava as mãos dele(a)

Espontâneo Induzido Não

Depois de ir ao banheiro [F27] 1 2 3

Antes de comer [F28] 1 2 3

53. Aqui na sua casa, que cuidados vocês tomam para 
 prevenir malária ou dengue

Espontâneo Induzido Não

Usam mosquiteiro [F29] 1 2 3

O mosquiteiro é tratado com inseticida [F30] 1 2 3

Mantêm o pátio limpo [F31] 1 2 3

Mantêm os recipientes com água sempre tampados [F32] 1 2 3

Não deixam pneus no pátio [F33] 1 2 3

Não deixam garrafas vazias e sacos plásticos no pátio [F34] 1 2 3

Usam tela nas janelas e portas [F35] 1 2 3

Passam repelente sempre que saem de casa [F36] 1 2 3

Não tomam banho no rio ao anoitecer [F37] 1 2 3

BLOCO G – ESTIMULAÇÃO PSICOSSOCIAL

54. Ontem, todas as pessoas que estavam nesta casa, 
inclusive as crianças, almoçaram ou jantaram todos 
juntos?

[G01] Sim 1

Não 2

55. Na sua casa, há jornais, revistas ou livros que 
<CRIANÇA> possa ver?

[G02] Sim 1

Não 2

56. <CRIANÇA> tem algum livro infantil ou com gravuras ou 
figuras?

[G03] Sim 1

Não 2

57. Todos os dias, você ou outra pessoa da sua família 
costuma brincar, ler ou conversar apenas com 
<CRIANÇA>?

[G04] Sim 1

Não 2

58. As crianças brincam com muitas coisas diferentes. Eu vou dizer 
algumas dessas coisas ou brinquedos e gostaria que me dissesse se 
há algum em casa para <CRIANÇA> brincar.

Sim Não

Brinquedos feitos por adultos (pião, pipa, etc) [G05] 1 2

Objetos da casa (panelas, colheres, canecas, etc) [G06] 1 2

Objetos e materiais de fora da casa (pedras, gravetos) [G07] 1 2

Brinquedos que tocam música [G08] 1 2

Brinquedos de encaixar, montar [G09] 1 2
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Brinquedos de movimento, como corda de pular, raquetes, 

chocalho

[G10]

1 2

Bola [G11] 1 2

Lápis ou giz colorido para escrever [G12] 1 2

Boneco(a) [G13] 1 2

59. <CRIANÇA> costuma brincar ou jogar com outras 
crianças?

[G14] Sim 1

Não 2

60. Você tem televisão em casa?
 SE NÃO 63

[G15] Sim 1

Não 2

61. Quantas horas/dia <CRIANÇA> assiste à televisão?
 SE NÃO ASSISTE63

[G16] Não assiste 0

Menos de três horas 1

De três a seis horas 2

Mais de seis horas 3 

62. Antes de deixar <CRIANÇA> assistir à televisão, você 
costuma verificar se o programa é adequado para a idade 
dele(a) e conversa com ela(e) sobre quais são os melhores 
programas para assistir? 

[G17] Sim 1

Não 2

63. Na última semana, você/o pai de(a) <CRIANÇA> Sempre Às vezes Não IGN

Brincou com <CRIANÇA> [G18] 1 2 3 9

Conversou com <CRIANÇA> [G19] 1 2 3 9

Cuidou de(a) <CRIANÇA> [G20] 1 2 3 9

Passeou com <CRIANÇA> [G21] 1 2 3 9

Ajudou a dar de comer a <CRIANÇA> [G22] 1 2 3 9

BLOCO G1 – Apenas para as crianças com menos de 1 ano de idade

64. Nos últimos três dias, você ou outra pessoa da sua família com mais 
de 15 anos de idade fez alguma destas coisas com <CRIANÇA>?

Sim Não NSA

Brincou com brinquedos que fazem som, barulho [G23] 1 2 8

Cantou para <CRIANÇA> [G24] 1 2

Jogou bola ou objetos que rolam [G25] 1 2

Brincou com brinquedos pequenos [G26] 1 2

BLOCO G2 – Apenas para as crianças com idade entre 1 e 2 anos

65. Nos últimos três dias, você ou outra pessoa da sua família com mais 
de 15 anos de idade fez alguma destas coisas com <CRIANÇA>?

Sim Não NSA

Cantou para <CRIANÇA> [G27] 1 2 8

Jogou bola [G28] 1 2

Brincou com brinquedos pequenos [G29] 1 2

Desenhou, pintou [G30] 1 2

Levou <CRIANÇA> para passear [G31] 1 2
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BLOCO G3 – Apenas para as crianças com idade entre 3 e 4 anos

66. Nos últimos três dias, você ou outra pessoa da sua família com mais de 
15 anos de idade fez alguma destas coisas com <CRIANÇA>?

Sim Não NSA

Correu com <CRIANÇA> [G32] 1 2 8

Cantou para <CRIANÇA> [G33] 1 2

Jogou bola [G34] 1 2

Brincou com brinquedos pequenos [G35] 1 2

Desenhou, pintou [G36] 1 2

Levou <CRIANÇA> para passear [G37] 1 2

Brincou com quebra cabeça [G38] 1 2

BLOCO G4 – Apenas para as crianças com idade entre 5 e 6 anos

67. Você ou outra pessoa da sua família faz alguma destas coisas com 
<CRIANÇA>?

Sim Não NSA

Ensina o alfabeto (as letras) [G39] 1 2 8

Ensina a ler ou escrever [G40] 1 2

Ensina <CRIANÇA> sobre como sair com outras crianças [G41] 1 2

Ensina <CRIANÇA> sobre como se comportar na escola [G42] 1 2

Joga bola [G43] 1 2

Anda de bicicleta, cavalo, etc. [G44] 1 2

BLOCO H – GERENCIAMENTO DO COMPORTAMENTO

68. Quando você vai fazer alguma coisa que <CRIANÇA> 
pode ir junto, por exemplo, ir a um parque, visitar outra 
pessoa, você costuma perguntar pra ele(a) se ele(a) que 
ir junto?

[H01] Sim, pergunta sempre e só o leva se 
ele(a) quiser 1

Sim, pergunta sempre, mas o leva 
mesmo que não queira ir 2

Não pergunta, mas sempre o leva 3
Não pergunta e nem o leva 4
Outro ________________ 5

69. O que você faz quando <CRIANÇA> não se comporta bem, isso é, 
faz alguma coisa que você não quer?

Espontâneo Induzido Não

Dá um castigo [H02] 1 2 3

Faz ameaças [H03] 1 2 3

Bate nela [H04] 1 2 3

Diz não e explica por que ela não deve se comportar assim [H05] 1 2 3

Dá umas palmadas [H06] 1 2 3

Grita com criança [H07] 1 2 3

Diz NÃO ou PÁRA [H08] 1 2 3

Distrai a criança [H09] 1 2 3

Manda a criança sentar, ir para o quarto ou leva a criança 

embora se não está em casa

[H10]
1 2 3



103Avaliação em oito comunidades brasileiras

70. Quando você sai de casa, quem fica cuidando de <CRIANÇA>? [H11] Avô da criança 01
Avó da criança 02
Pai da criança 03
Tio da criança 04
Tia da criança 05

Criança < 10 anos 06
Criança ≥ 10 anos 07

Vizinhos 08
Vai junto 09

Fica sozinho 10
Outro __________________ 11

BLOCO I – PROTEÇÃO

71. Já aconteceu alguma briga violenta na sua família e 
<CRIANÇA> estava presente?

[I01] Sim 1
Não 2

72. Quem decide o que vai ser comprado e quanto vai ser gasto na 
compra de coisas que são necessárias para <CRIANÇA>?

[I02] Eu mesmo(a) 1
Avós 2

Pai 3
Mãe 4

Outro _______________ 5

BLOCO I1 – Apenas para as crianças com menos de 1 ano de idade 

73. Você toma alguns dos seguintes cuidado para evitar que 
<CRIANÇA> sofra algum acidente?

 LEIA TODAS AS ALTERNATIVAS

Sim Não NSA

<CRIANÇA> não dorme na mesma cama que os pais [I03] 1 2 8

O lugar onde <CRIANÇA> dorme fica longe do fogão, vela ou 

lamparina

[I04] 1 2

O lugar onde <CRIANÇA> dorme fica longe do chão [I05] 1 2

Tampou as tomadas elétricas [I06] 1 2

Os objetos pequenos ficam longe do alcance da criança [I07] 1 2

Não deixa <CRIANÇA> sozinha [I08] 1 2

BLOCO I2 – Apenas para as crianças com idade igual ou maior a 1 ano

74. Você toma alguns dos seguintes cuidados para evitar que 
<CRIANÇA> sofra algum acidente?

 LEIA TODAS AS ALTERNATIVAS

Sim Não NSA

Os cabos das panelas ficam para dentro do fogão [I09] 1 2 8

O lugar onde <CRIANÇA> dorme fica longe do fogão, vela ou 

lamparina

[I10] 1 2

O lugar onde <CRIANÇA> dorme fica longe do chão [I11] 1 2

As tomadas elétricas ficam tampadas [I12] 1 2

Os medicamentos ficam longe do alcance da criança [I13] 1 2

Detergente, veneno, água sanitária ou hipoclorito de sódio ficam 

longe do alcance da criança

[I14] 1 2

Facas e tesouras ficam longe do alcance da criança [I15] 1 2

<CRIANÇA> não pode brincar com fogos de artifícios e fogueira [I16] 1 2



104 Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos

BLOCO J – CONSCIENTIZAÇÃO, DEMANDA E USO DE SERVIÇOS

75. Você ou alguém da sua família costuma participar de reuniões 
para discutir como o serviço de saúde deve funcionar?

[J01] Não tem reunião 0

Não participa 1

Participa 2

76. Aqui onde você mora tem: Sim Não Não sabe

Posto de saúde [J02] 1 2 3

Pronto socorro ou hospital [J03] 1 2 3

Creche [J04] 1 2 3

Pré-escola [J05] 1 2 3

Serviço de assistência social [J06] 1 2 3

Polícia [J07] 1 2 3

77. Você ou alguém da sua família já pediu que fosse criado algum 
tipo de serviço (PRÉ-ESCOLA, CENTRO DE SAÚDE, HOSPITAL, 
CRECHE) para atender a sua comunidade?

[J08] Sim 1

Não 2

BLOCO J1 – Apenas para as crianças com idade entre 0 e 3 anos

78. <CRIANÇA> vai à creche? [J09] Sim 1

Não 2

NSA 8

BLOCO J2 – Apenas para as crianças com idade entre 4 e 6 anos

79. <CRIANÇA> vai à pré-escola? [J10] Sim 1

Não 2

NSA 8

BLOCO L – ESTRESSE E DEPRESSÃO 
APENAS PARA AS MÃES QUE TIVERAM FILHO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

As perguntas abaixo referem-se a como você se sentiu nas últimas duas 
semanas. Por favor, responda se, desde <DIA DA SEMANA> de duas semanas 
atrás, houve dias em que.... 

Sim Não NSA

80. Você se sentiu triste ou infeliz a maior parte do tempo? [L01] 1 2 8

81. Você perdeu interesse pelas coisas (seu trabalho ou outras coisas 
de que gosta)?

[L02] 1 2

82. Era difícil gostar das suas atividades diárias? [L03] 1 2

83. Era difícil pensar com clareza? [L04] 1 2

84. Seu trabalho diário era um sofrimento? [L05] 1 2

85. Teve dificuldade para tomar decisões? [L06] 1 2

86. Você sentiu cansaço sempre? [L07] 1 2

SE SIM EM ALGUMA DAS PERGUNTAS ENTRE 80 E 86

87. O que você fez quando (CITAR A(S) PERGUNTA(S) COM RESPOSTA SIM)
 AS OPÇÕES NÃO DEVEM SER LIDAS

Sim Não NSA

Conversou com a família ou amigos [L08] 1 2 8

Foi à igreja / Falou com o padre (pastor) [L09] 1 2
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Procurou o serviço de saúde [L10] 1 2

Tomou um remédio sem procurar o médico [L11] 1 2

 SE NÃO EM TODAS AS PERGUNTAS ENTRE 80 E 86

88. O que você faria se tivesse sentido alguma dessas coisas 
 que eu acabei de falar?
 AS OPÇÕES NÃO DEVEM SER LIDAS

Sim Não NSA

Conversaria com a família ou amigos [L12] 1 2 8

Iria à igreja / Falaria com o padre (pastor) [L13] 1 2

Procuraria o serviço de saúde [L14] 1 2

Tomaria um remédio sem procurar o médico [L15] 1 2

BLOCO M – SOCIOECONÔMICO

89. Você sabe ler e escrever? [M01] Sim 1
Não 2

90. Até que série você estudou na escola? [M02] Não estudou 0
Até a 4ª série do 1º grau 1

Além da 4ª série do 1º grau 2

91. O pai de <CRIANÇA> sabe ler e escrever? [M03] Sim 1
Não 2

Ignorado 9

92. Até que série o pai de <CRIANÇA> estudou na escola? [M04] Não estudou 0
Até a 4ª série do 1º grau 1

Além da 4ª série do 1º grau 2
Ignorado 9

93. De onde vem a água da casa usada para beber?
  SE FOR DA REDE PÚBLICA 95

[M05] Rede pública 1
Chafariz 2

Cacimbão, poço 3
Rio, riacho, lagoa, açude 4

Nascente/Olho d’água 5
Outro _______________ 6

94. SE NÃO FOR DA REDE PÚBLICA: A água é fervida antes de 
beber?

[M06] Sim 1
Não 2

95. Como é a privada da casa?
 SE NÃO HÁ SANITÁRIO 97

[M07] Sanitário com descarga 1
Sanitário sem descarga 2

Casinha/ fossa negra 3
Não tem 4

96. SE HÁ SANITÁRIO: O esgoto dessa privada está  
ligado a:

[M08] Rede de esgoto 1
Fossa séptica 2

Fossa rudimentar 3
Vala 4

Rio, lagoa ou mar 5
Outro ________________ 6

97. Na sua casa, há energia elétrica? [M09] Sim 1
Não 2

98. Na sua casa, há rádio [M10] Sim, funciona 1
Sim, não funciona 2

Não 3
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