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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

Nos últimos anos tem sido crescente a preocupação com 
os efeitos traumáticos da hospitalização para a criança de bai
xa idade— 7 meses a 5 anos. Os estudos realizados nessa área 
indicam que, entre os fatores responsáveis por esses efeitos, 
a separação materna e as mudanças impostas pela situação hos
pitalar no sistema de vida da criança são os mais importantes. 
Esses dois fatores são interrelacionados, uma vez que as mudan
ças mais significativas para a criança nessa idade parecem ser 
aquelas decorrentes da própria separação materna, ou seja, as 
mudanças nos seus cuidados habituais. A importância das mudan
ças relacionadas com a hospitalização na origem dos transtor
nos psicológicos da criança ê considerada por vários autores.

KUNZMAN (1972) afirma que, para se compreender os 
sentimentos da criança hospitalizada, é necessário fazer uma 
comparação entre sua vida no lar e no hospital. Ao se hospita
lizar, ela não leva consigo somente sua doença, mas toda a sua 
experiência vivida até aquele momento. No hospital, essa ex
periência é totalmente modificada, exatamente em uma fase em 
que ela se sente infeliz e menos capaz de tolerar essas modifi
cações devido à doença. Para a autora, a experiência da crian
ça compreende seus cuidados habituais, seu ambiente familiar, 
suas rotinas diárias e certos hábitos, por exemplo, dormir com 
os pais ou com um irmão.

BLAKE (1971) também considera que a modificação da 
experiência global afeta os sentimentos da criança. Refere-se 
ao sentimento de segurança. Ela está habituada em seu ambien
te, cujas normas, rotinas, pessoas e objetos conhece muito bem, 
o que lhe permite prever o futuro imediato; uma vez modifica
dos esses elementos, ela se sente insegura e ansiosa porque já
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não pode ter expectativas sobre o que irã lhe acontecer.

MILLES (1975) destaca a importância das rotinas diá
rias e dos rituais da criança em relação a seu sentimento de se
gurança. Para a autora, a hospitalização determina uma brusca 
mudança nestas rotinas e rituais, o que constitui uma importante 
fonte de tensão emocional e pode causar certos comportamentos 
regressivos„

MISSILDINE (1960), ao se referir ãs mudanças decorren
tes da hospitalização nas rotinas e no ambiente familiar da
criança, diz que ingressar no hospital significa para ela uma re
pentina perda de segurança e pode ser uma experiência responsá
vel por distúrbios emocionais.

Para MARCONDES (1973), a hospitalização representa um 
duplo trauma para a criança, tanto pela separação dos seus fami
liares quanto pelo ingresso em um ambiente estranho.

Segundo SPENNER (.1974) , o ambiente hospitalar, forma
do por pessoas e equipamentos estranhos, constitui um fator de 
desequilíbrio emocional para a criança na idade pré-escolar.Fun- 
damenta-se na definição de MURPHY (1961), para o qual este dese
quilíbrio resulta da atuação de fatores externos ou internos ou 
de ambos sobre a criança, criando uma situação ameaçadora cujo 
controle lhe exige recursos superiores a sua capacidade.

Os problemas emocionais da criança, relacionados com 
as mudanças nos elementos que formam sua vida cotidiana,são con
siderados por ALCÂNTARA (1978) ao afirmar que: "A criança deve 
ter em torno de si, um ambiente tão pouco contraditório quanto 
possível. As contradições causam desarmonia psíquica e tensão 
afetiva." O autor se refere ao ambiente físico e psico-social 
da criança.

Alguns autores enfatizam, especificamente, as mudan
ças relacionadas com o tipo de cuidados. Ao ingressar no hos
pital, a criança, que antes era cuidada pela mãe, passa a ser 
cuidada por pessoas diferentes, de maneira diferente e sem 
componente afetivo que caracteriza os cuidados maternos.

o
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ROBERTSON (1953) considera que a perda dos cuidados 
maternos, dando lugar aos cuidados hospitalares, é uma das ra
zões pelas quais a criança sofre ao separar-se de sua mãe por 
ocasião da hospitalização. Os cuidados hospitalares, alem de 
envolverem procedimentos,objetos e pessoas diferentes,sao geral
mente frios e impessoais. Estudando o comportamento de crian
ças hospitalizadas, com idade de 7 a 36 meses, este autor veri
ficou que a reação destas crianças à perda dos cuidados mater
nos compreende três fases? Protesto, Desesperança e Negação. 
Estas fases evoluem desde o comportamento violento e agressivo 
até a resignação e aparente adaptação por necessidade de sobre
vivência. Ê na fase de negação que as crianças se tornam apa
rentemente adaptadas. Explica o autor que a criança, depois de 
esgotar toda sua energia solicitando a presença da mãe e de per
ceber que não serã atendida, reprime seus sentimentos e passa a 
negar a sí próprio as necessidades que sente dela. A criança 
utiliza esse mecanismo de defesa porque jã nao pode mais supor
tar a intensidade da tensão emocional; além disso, tem urgentes 
necessidades de conforto e alimentação, cujo atendimento é in
dispensável para que possa sobreviver. Seu comportamento, an
tes agressivo e violento, é substituído pelo comportamento de 
resignação. A criança passa a se interessar pelo ambiente, a 
aceitar os cuidados do pessoal aos quais ela reagia ant.eriormen- 
te, a aceitar a alimentação e a se interessar por um brinquedo. 
A repressão dos sentimentos que leva a criança a essa aparente 
adaptação tem conseqüências bastante prejudiciais. Ela poderá 
apresentar distúrbios emocionais, imediatos ou futuros.

BOWLBY (1960) também estudou a reação de crianças, hos
pitalizadas à perda dos cuidados maternos e identificou fases 
semelhantes. Denominou-as de: Protesto, Desesperança e Afasta
mento. Esta última, embora tenha denominação diferente, apre
senta as mesmas características descritas por ROBERTSON na fase 
de negação.

ROEERTSON (1953)e(1962) , BOWLBY(1952), SCHAFFER (1959),
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BERGMANN (1965), MISSILDINE(1960), FAGIN(1966), KUNZMAN (1972)e 
PRUGH(1953) consideram que o medo, a insegurança e a ansiedade 
decorrentes dessas mudanças e de outros fatores envolvidos na 
hospitalização, dão origem a vãrios distúrbios na conduta da 
criança. Entre eles, a regressão de comportamento ê o mais fre
quente. Ela passa a apresentar um comportamento típico de um es
tagio jã ultrapassado em seu desenvolvimento. Regride em seus 
hábitos de eliminação e sono; há regressão na linguagem e volta 
a sugar os dedos. Os hábitos de alimentação também são afetados. 
A criança recusa alimentos sólidos e retorna ao uso da mamadei- 
ra. Em relação à alimentação, pode-se verificar ainda anorexia, 
superalimentação e vômitos. Outros distúrbios são: desequilí
brio no seu relacionamento com a mãe(a criança pode apresentar 
indiferença,agressão ou apegar-se exageradamente a ela com medo 
de perdê-la novamente) *,medo obsessivo;pesadelos *, ansiedade inten
sa; afastamento da realidade; isolamento e masturbaçao.

Segundo esses autores, os distúrbios podem ser obser
vados durante e após a permanência da criança no hospital.Aque
les que ocorrem após a hospitalização estão também vinculados 
ao problema da readaptação da criança ao ambiente familiar. 0 
regresso ao lar representa uma nova mudança em sua vida. Além 
disso, ela encontra-se ressentida com seus familiares e princi
palmente com sua mãe. De acordo com sua compreensão, eles a 
abandonaram naquele ambiente onde ela se submeteu a experiên
cias dolorosas e ameaçadoras. Isto faz com que a criança per
ca a confiança nos pais, gerando um grande conflito entre eles.
A reaçao dos pais ao novo comportamento da criança ê de 
mental importância para que ela readquira a confiança e 
a desenvolver um comportamento normal. A esse respeito 

funda-
volte
desta

cam-se as palavras de KUNZMAN (1972): "Se os pais- respondem ao 
comportamento da criança com amor e compreensão, estão ajudan
do-a a recuperar gradualmente a confiança. Entretanto,se eles 
respondem com hostilidade e falta de amor, por não compreender 
a razão de seu comportamento, estão contribuindo para que sua 
falta de confiança se prolongue até a uma fase tardia".
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Ressaltam os autores que mesmo nas crianças que perma
necem por um curto período no hospital, podem ser observados
distúrbios psicológicos. PLANK (1965) afirma: "A hospitalização 
com freqüência, abrange um curto período de tempo, mesmo assim 
é repleta de possíveis perigos para a saúde mental da criança". 
ROBERTSON (1953), PRUGH (1953) ,ILLINGWORTH (1960) e BOWLBY (1960) 
embora considerem os efeitos decorrentes de uma curta permanên
cia no hospital, afirmam que quando a permanência ê prolongada, 
os distúrbios mentais são mais intensos e duradouros. Para
LANGFORD (1962), a intensidade e duração dos distúrbios depen
dem do grau de desconforto físico envolvido nos procedimentos 
para diagnóstico e tratamento medico e cirúrgico.

Para BERGMANN (1965), ERICKSON (1958) e KUNZMAN 
(1972), o sofrimento da criança de baixa idade, diante do impac
to da hospitalização, é influenciado pela sua incapacidade para 
compreender logicamente a razão pela qual se encontra separada 
de seus familiares, naquele ambiente estranho. Em conseqüência, 
ela percebe a situação de acordo com as fantasias criadas por 
sua imaginação, sendo esta uma característica própria de sua ida
de. Essas fantasias, em geral, representam uma situação mais 
ameaçadora do que a própria realidade, dando origem ao medo, ã 
ansiedade e ao sentimento de insegurança da criança. Os proce
dimentos diagnósticos e terapêuticos, por exemplo, são vistos 
por ela, como uma ameaça a sua integridade física.

Entre nós, a problemática da criança de baixa idade, 
decorrente da experiência hospitalar, assume maior dimensão de
vido a alta incidência de doenças verificada nesta faixa etária, 
tornando as crianças deste grupo mais vulneráveis a esta expe
riência. O problema exige a aplicação simultânea de medidas no 
sentido de evitar a hospitalização e de minimizar os seus efei
tos. De acordo com a definição de ALCÂNTARA (1978) que distin
gue problema médico de problema social, constata-se que a pre
venção da hospitalização ê atualmente um problema mais relacio
nado com a área sócio-econômica do que com a área medica. 0 con
trole das principais doenças que levam a criança ao hospital 
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(desnutrição e doenças infecto-contagiosas e parasitárias) en
volve medidas já conhecidas e comprovadamente eficientes. Fal
tam somente os recursos para que sua prática possa atingir to
da a população infantil. Para o autor, problema medico é aque
le cujas medidas de controle ainda não foram descobertas.

A minimização dos efeitos da hospitalização, objeto 
de interesse deste trabalho, está relacionada com a qualidade 
da assistência hospitalar. Embora este seja também um problema 
afeto ã área sõcio-econômica, depende antes de tudo da implan
tação de uma filosofia de atendimento voltada não somente para 
os aspectos físicos mas também para os aspectos psico-sociais da 
criança. Requer um sistema de atendimento no qual a individua
lidade da criança prevaleça sobre procedimentos terapêuticos,nor
mas , rotinas e medidas de economia hospitalar.

De um modo geral, os autores consideram que a medida 
mais eficiente para reduzir ao mínimo os efeitos da hospitali
zação seria o alojamento da mãe junto à criança durante sua 
permanência no hospital. Não haveria a perda dos cuidados ma
ternos e a mãe representaria uma fonte de apoio e segurança pa
ra ela enfrentar aquele ambiente estranho. Para ROBERTSON (1973), 
a mãe funciona como intérprete do ambiente para a criança, ofe
recendo-lhe conforto e suporte emocional. Ela representa uma 
barreira de proteção entre a criança e o ambiente. FAGIN (1966) 
realizou uma experiência na qual verificou que as crianças cujas 
mães permaneceram a seu lado durante a hospitalização, não
apresentaram os comportamentos regressivos habituais. Estes
comportamentos foram encontrados no grupo de crianças que não ti
veram a companhia de suas mães. Apesar de seu reconhecido valor,
alguns autores ressaltam as limitações dos serviços hospitalares 
para a prática desta alternativa. POST (1966) defende a presen
ça da mãe junto ã criança e se refere à relutância dos hospi
tais em adotar tal medida. Para a autora, um dos fatores que 
contribuem para isto é a falta de compreensão dos médicos e en
fermeiras sobre as necessidades emocionais da criança. Em nos
so meio, embora exista esta falta de compreensão por parte dos
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profissionais, as limitações parecem ser principalmente de or
dem sõcio-econômica. MARCONDES (1973) considera que o aloja
mento da mãe junto à criança seria a solução ideal para os pro
blemas da criança hospitalizada, mas que entre nós esta medi
da ainda não é viável. Diz o autor: "Infelizmente isto não é 
possível dentro do nosso atual estágio de desenvolvimento. Nos 
hospitais estatais, destinados ao povo em geral, o espaço que
seria utilizado para receber as mães é reservado para receber 
mais pacientes infantis. "

Tendo em vista as dificuldades neste sentido,outras me
didas são propostas com os objetivos de reduzir a ansiedade e au
mentar o sentimento de segurança da criança. Reunindo-se as re
comendações de ARNESON (1968), AUDETTE (1974), BERGHMANN (1965), 
BLAKE (1971), DENYES (1968), ERICKSON (1958), FAGIN (1966), GEIS 
(1967), CRAWFORD (1973), ILLINGWORTH (1960), JOHNSON (1974),
KUNZMAN (1972), LANGFORD (1962), MARLOW (1975), MORAES (1971),
POST (1966), ROBERTSON (1953) t (1962) e (1973) , SCAHILL (1969),SMITH 
(1963), SHORE (1965), THORP (1975), WEAR (1974) e MISSILDINE
(1960), as medidas a serem adotadas devem proporcionar ã criança 
o seguinte:

a - Preparo emocional para enfrentar o impacto da hos
pitalização .

b - Atendimento de acordo com seu estágio de desenvol
vimento emocional.

c - Apoio emocional por parte das pessoas que lhe dao 
cuidados e particularmente por alguém com quem
ela poderá estabelecer um relacionamento afetivo. 
Essa pessoa deverá ser de preferência uma enfer
meira. O apoio emocional deve ser dado de manei
ra especial sempre que a criança tiver que se subme
ter a algum procedimento traumatizante.

d - Maior contato possível com a mãe e com os familia
res em geral durante a permanência no hospital.Pa
ra isto o sistema de visitas deve ser flexível e 
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dentro dos limites mais amplos possíveis. Nestas 
ocasiões, as mães devem ser estimuladas para as
sumir o cuidado de suas crianças.

e - Atividades recreativas para desviar sua atenção 
dos fatores ambientais que acarretam aumento de 
tensão emocional. Alêm disso, o brinquedo re
presenta um meio pelo qual a criança poderá ex
pressar seus sentimentos e aliviar sua tensão.

Os autores se preocupam ainda com o preparo dos pais 
para que possam não somente ajudar a criança a enfrentar a hos
pitalização, mas também para ajudá-la a se readaptar ao ambien
te familiar. A ansiedade dos pais decorrente da hospitalização 
da criança é outro aspecto que deve ser considerado, já que es
ta ansiedade pode ser transmitida para ela.

Outras proposições visam a oferecer ã criança um sis
tema de cuidados envolvendo procedimentos e objetos que fazem 
parte de sua vida no ambiente domiciliar. Isto contribui para 
que a situação hospitalar lhe pareça menos estranha e hostil, 
já que mantém alguma semelhança com a situação em seu ambiente 
familiar. As medidas propostas neste sentido constituem a ên
fase desta pesquisa.

BLAKE (1971) sugere que a enfermeira incorpore obje
tos e sistemas do lar nos cuidados com a criança. Para a auto
ra, as preferências da criança devem ser respeitadas, princi
palmente as de natureza alimentar. Sugere ainda que uma ou
duas enfermeiras compartilhem as refeições com as crianças a 
fim de proporcionar-lhes um ambiente com aspecto familiar.

Para MARLOW (1973), chamar a criança pelo mesmo nome 
com que ela é chamada em casa e permitir-lhe usar suas próprias 
roupas em vez de a do hospital, contribui para que ela se 
sinta mais segura em relação ao ambiente estranho.

LANGFORD (1962) também considera importante que a 
criança possa levar suas roupas para o hospital, alêm de brin
quedos e outros objetos favoritos, que servirão de ligação en
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tre o lar e o novo ambiente.

ILLINGWORTH (1960) concorda que a criança leve seu 
brinquedo favorito para o hospital. Para o autor ê também im
portante que ela seja atendida em suas necessidades fisiológi
cas (alimentação, sono, eliminação e atividade física) da mes
ma maneira como é atendida em casa.

THORP (1975) propõe que a enfermeira utilize a mesma 
linguagem empregada pela mãe para se comunicar com a criança. 
Por meio desta linguagem serã mais fácil transmitir-lhe afeto 
e reduzir a ansiedade.

MISSILDINE (1960) acha importante que a mãe, ao se 
despedir da criança, deixe com ela algum objeto de uso pessoal 
que lhe seja indispensável. Com isto ela estarã reforçando a 
promessa de que irá retornar, além de proporcionar à criança 
contato com um objeto familiar.

Para MILLES (1975) é preciso que a enfermeira conhe
ça as principais rotinas e rituais do atendimento da criança 
no lar antes de estabelecer seu plano de cuidados.

BRANSTETER (1969) recomenda que sejam oferecidos à
criança cuidados maternos substitutos. Trata-se de cuidados 
hospitalares semelhantes aos cuidados maternos aos quais ela 
está habituada. Em seu experimento, verificou que as 
que receberam este tipo de cuidados apresentaram uma 
significante em seu nível de ansiedade, em relação âs 
que receberam os cuidados normalmente oferecidos no 
ou seja, diferentes dos seus cuidados habituais.

crianças 
redução 

crianças 
hospital,

As proposições aqui apresentadas evidenciam a impor
tância da intervenção de enfermagem na redução dos transtornos 
emocionais da criança, decorrentes em parte das mudanças deter
minadas pelo sistema hospitalar em sua vida rotineira. Esta 
intervenção, embora envolva medidas aparentemente simples, im
plica em uma reorganização dos recursos e na mudança de 
atitude da enfermeira e de todo o pessoal auxiliar e 
consequentemente nos procedimentos realizados junto à cri
ança. Entre nós, com poucas exceções, os recursos e os 
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procedimentos até hoje utilizados foram programados em função 
dos cuidados tradicionais. A atitude das pessoas que lidam com 
a criança também tem sido coerente com esses cuidados. As ino
vações nesse sentido devem naturalmente ser orientadas por no
vos parâmetros, entre os quais aqueles relacionados com a vida 
da criança no lar. Este estudo visa a contribuir para obten
ção destes parâmetros.

1.2 - OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo é caracterizar, se
gundo alguns aspectos, os cuidados maternos envolvidos na roti
na alimentar de crianças de 12 a 36 meses, residentes em For
taleza - Cearã, e pertencentes a famílias de renda mensal si
tuada entre 1 a 3 salários mínimos.

Como objetivo secundário se pretende verificar se a ma
neira como são realizados os cuidados maternos, focalizados no 
estudo,varia em relação â idade da criança.

1.3 - JUSTIFICATIVAS

Conforme referências citadas no início deste traba
lho, as rotinas são importantes para o equilíbrio emocional 
da criança, daí porque o interesse em estudar os aspectos com 
elas relacionados. Foram escolhidas as rotinas alimentares ten-' 
do em vista o valor da alimentação para a saúde e porque,‘ se
gundo MILLES (1975), esta é uma das áreas que envolvem muitas 

-rotinas. GETCHELL (1975), referindo-se â importância da 
alimentação para a criança, diz que o alimento é o compo
nente essencial para a recuperação de sua saúde física e emo
cional. Considera que o cuidado de enfermagem nesta área 
exige da enfermeira,entre outros requisitos,um conhecimento so
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bre os hábitos alimentares da criança no lar. Para ALCÂNTARA 
(1978) a alimentação ê a condição primordial para a subsistên
cia do organismo. Por isto afirma que alimentar a criança é 
uma das principais tarefas da família. Segundo ERICKSON (1976), 
a alimentação ê o aspecto mais importante do cuidado da criança.

Foram escolhidas crianças com idade de 12 a 36 meses, 
por haver uma tendência, entre os autores referidos neste estu
do, a considerar que nesta idade os efeitos da hospitalização 
são mais severos. Justifica-se ainda a escolha, tendo em vista 
que a experiência de BRANSTETER (1969), na qual foi constatado 
o valor de se oferecer à criança hospitalizada cuidados seme
lhantes aos seus cuidados maternos, foi realizada neste grupo 
etário.

Pretende-se verificar se a maneira como são realizados 
os cuidados maternos envolvidos na rotina alimentar varia em re
lação a idade da criança, para que a variação, se houver, possa 
ser considerada nos cuidados hospitalares.

1.4 - FINALIDADE

0 estudo visa a oferecer às enfermeiras da região,que 
trabalham em unidades de pediatria ou lecionam enfermagem
pediátrica, subsídios que lhes permitam, dentro de suas áreas 
de competência, promover modificações no sistema de cuidados ali
mentares da criança hospitalizada, no sentido de que estes cui
dados se aproximem o máximo possível daqueles que lhe são ha
bitualmente prestados no lar.
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2 - METODOLOGIA

2.1 - LOCAL

O estudo foi realizado nos hospitais pediátricos de 
Fortaleza - Ceará. Na época da pesquisa havia oito hospitais 
que atendiam exclusivamente a crianças. Apenas um foi elimina
do, uma vez que sua clientela não inclui crianças que atendam 
a todos os critérios de seleção da populaçao aqui adotados.

2.2 - PERÍODO

Foi feita a investigação nos meses de fevereiro, mar
ço e abril de 1978.

2.3 - POPULAÇÃO

A população foi composta por mães que acompanhavam 
seus filhos, com idade de 12 a 36 meses, para serem admitidos 
em um dos hospitais selecionados.

2.3.1 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA POPULAÇAO

Para fazer parte da populaçao, as mães deveriam per
tencer a classe sôcio-econômica de renda familiar situada entre 
1 a 3 salários mínimos e residir em Fortaleza. Não foram in
cluídas mães cujos filhos eram portadores de anomalias congéni- 



-13-

tas ou de outro tipo de anomalia capaz de interferir acentuada- 
mente no seu desenvolvimento psico-motor.

2.3.2 - TAMANHO DA AMOSTRA

Em se tratando de um estudo que não envolve teste de 
hipótese (exploratório), o tamanho da amostra foi delimitado em 
função dos recursos e tempo disponíveis. Constituiu- se em 100 
mães, selecionadas segundo os critérios acima. A representati- 
vidade dessa amostra é assegurada pelo processo de amostragem 
que selecionou em cada hospital um número de mães proporcional 
a sua demanda de internação semestral. No processo de amostra
gem foram também considerados os semestres de idade incluídos 
no grupo etário das crianças estudadas. Para cada semestre de 
idade foi selecionado um igual número de mães.

2.3.3 - PROCESSO DE AMOSTRAGEM

2.3.3. 1 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA ENTRE OS HOSPITAIS

Foi feita a distribuição de acordo com a demanda de 
internamentos em cada hospital referente ao período de julho a 
dezembro de 1977, semestre anterior à realização da pesquisa. O 
cálculo para a distribuição consta do Anexo 1 e os resultados fo
ram os seguintes:
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Hospital do Pronto Socorro Infantil46

Instituto de Medicina Infantil 12

Hospital Infantil Professor Walter Telles 12

Hospital Infantil Dr. Albert Sabin 10
Hospital do Pronto Socorro Infantil (b) 9

Serviço de Assistência Medica à Infância 6

Pronto Socorro da Criança 5

TOTAL 100

2.3.3.2 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE ACORDO COM 0 SEMESTRE DE 

IDADE, INCLUÍDOS NO GRUPO ETÃRIO DAS CRIANÇAS CUJAS 

MÃES FIZERAM PARTE DO ESTUDO.

Para se obter uma amostra homogênea em relação ã 
idade das crianças, o número correspondente ao tamanho da amos
tra (100) foi dividido por 4, considerando os semestres: 12 a 
18, 18 a 24, 24 a 30 e 30 a 36 meses; tendo-se como resultado 
quatro grupos de 25 mães. O mesmo critério foi seguido para 
definir o número de mães por semestre de idade das crianças 
em cada hospital. Assim o número correspondente ao tamanho da 
amostra de cada hospital foi dividido por 4 conforme mostra o 
Anexo 2.

2.4 - MÉTODO

2.4.1 - INSTRUMENTO

Foi utilizado um formulário previamente testado 
(Anexo 3). Esta composto por perguntas abertas, fechadas e 
mistas, abrangendo aspectos da rotina alimentar da criança. De

(a) Situado ã rua Francisco Sâ.
(b) Situado â Avenida Herãclito Graça. 
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acordo com a literatura e com a experiência da autora, os aspec
tos selecionados para compor o formulário foram os seguintes:

Numero de refeições diárias.

Intervalo entre as refeições.

Inclusão de merenda nos intervalos entre as refeições.

Alimentos que costumam ser oferecidos à criança e for
ma como são servidos.
Tipos de utensílios usados na alimentação da criança e 
existência de utensílios de uso individual.

Apresentação dos alimentos no prato.

Acomodação da criança para receber a alimentação.

Permanência da mãe junto à criança enquanto ela se 
alimenta.

Comunicação verbal da mãe com a criança nos momentos 
das refeições.

Alimentação da criança em companhia de outras pes
soas da casa.
0 intervalo entre as refeições e a inclusão de meren

da nos intervalos não se encontram explicitados no formulário.
Os dados referentes ao intervalo foram obtidos por meio de uma
pergunta sobre o horário das refeições da criança 
n? 1). Usou-se essa forma indireta para evitar a 
de cálculos na hora da entrevista, já que as mães 

(Pergunta 
realização 

dificilmente
teriam uma resposta precisa e imediata sobre este aspecto.

0 uso dessa forma deve-se ainda ao critério estabele
cido para o levantamento dos dados referentes á inclusão de me
renda nos intervalos das refeições. Estes dados também foram 
obtidos indiretamente, sendo que aqui, houve interesse em evi
tar uma possível influência sobre as respostas das mães. Assim, 
em vez de uma pergunta específica sobre a oferta de merenda, 
optou-se por uma pergunta abrangente incluindo todos os alimen
tos recebidos pela criança durante o dia (segunda parte da Per
gunta nç 1). Posteriormente, de acordo com os tipos de alimen
to e o horário em que são servidos à criança, eles foram cias- 
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sifiçados como refeições ou merenda, embora no formulário tenham 
sido registrados indiscriminadamente como refeições. Foram con
siderados merenda os alimentos leves, por exemplo, sucos, fru
tas, biscoitos ou mesmo leite, servidos aproximadamente às 9 ou 
15 horas, ou em ambos os horários, entre duas refeições de maior 
consistência. Se a criança recebe todas as refeições iguais,ne
nhuma foi classificada como merenda. Exemplo: entre as crianças 
que se alimentam cinco vezes por dia, pode ocorrer que algumas 
recebam três refeições e merenda nos intervalos, e outras rece
bam cinco refeições.

A apresentação dos alimentos no prato, a acomodação da 
criança para receber a alimentação, a permanência da mãe junto 
a criança enquanto ela se alimenta e a comunicação verbal da mãe 
com a criança nos momentos das refeições são aspectos referentes 
aos procedimentos realizados na hora da alimentação da criança. 
As perguntas aí incluídas foram complementadas por outra pergun
ta: Por que? A finalidade foi verificar se estes procedimentos 
são condicionados por algum motivo e quais são eles. Presume-se 
que a maneira como a mãe cuida da criança se mantêm com maior 
regularidade quando existe um motivo. Por uma necessidade de 
limitação esta preocupação não abrangeu todos os aspectos dos 
cuidados maternos que fazem parte deste estudo. Foram focali
zados os aspectos relacionados com os procedimentos realizados 
na hora da alimentação, porque acredita-se que a participação ma
terna aí envolvida ê mais perceptível pela criança e que por is
to, estes aspectos tem maior significado para ela.

2.4.2 - COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados por meio de uma entrevista 
com as mães após o encaminhamento da criança para a unidade de 
internação. Para estas entrevistas contou-se com a participação 
de seis estudantes do Curso de Graduação de Economia Doméstica 
da Universidade Federal do Ceará. Estas estudantes receberam 
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orientação teórica e prática sobre os objetivos do trabalho,cri
térios de seleção da população, abordagem das mães e preenchi
mento do formulário. A orientação prática foi dada durante o 
teste piloto que constou de vinte entrevistas.

2.4.2. 1 - ABORDAGEM

A abordagem das mães incluiu inicialmente o cumprimen
to e apresentação da entrevistadora. Em seguida perguntava-se 
o valor da renda familiar, já que este dado não constava na fi
cha de admissão da criança e constituiu um dos critérios usados 
para selecionar a população. Para as mães que iriam fazer par
te do estudo eram esclarecidos os objetivos e solicitava-se sua 
colaboração. Antes de começar as perguntas elas eram orienta
das sobre o conteúdo do formulário.

2.4.2.2 - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

A orientação contida no próprio formulário facilitou 
seu preenchimento. Houve uma preocupação no sentido de não serem 
registradas respostas que não atendessem exatamente ã pergunta. 
Por exemplo: depois de a mãe informar que acomoda a criança no 
colo para lhe dar os alimentos, perguntava-se por que ela age 
assim. Ãs vezes a mãe respondia que age desta maneira porque 
acostumou a criança a comer assim desde que ela era novinha.
Respostas como estas não eram consideradas e fazia-se outra per
gunta: Por que a senhora acostumou a criança assim ?



2.4.3 - TRATAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS.

Tendo em vista o tipo da pesquisa, os dados não rece
beram um tratamento estatístico mais complexo. Eles foram ape
nas tabulados e analisados em função dos percentuais obtidos.

A natureza e o volume dos dados, relacionados com os 
motivos apresentados pelas mães para justificar os tipos de pro
cedimentos realizados na hora da alimentação da criança, torna
ram necessária a utilização de uma norma específica para sua ta- 
bulação. Esta norma teve como finalidade a simplificação das 
tabelas.

Considerando que para cada tipo de procedimento algu
mas respostas apresentaram motivos semelhantes e outras apresen
taram motivos diversificados, o critério constou do seguinte: as 
respostas que contem o mesmo motivo foram agrupadas e incluídas 
em tabelas que se encontram no texto do trabalho. Nestas tabe
las, cada motivo estã expresso por meio de uma das respostas, 
tendo sido selecionada a mais abrangente, mais objetiva e de 
linguagem mais correta. Nestes casos o pronome ele ou ela, usa
do pelas maes ao se referir ã criança foi substituído por "a
criança”, jã que a resposta, com freqüência, passou a incluir os 
dois.sexos. Quando não foi possível selecionar uma resposta ca
paz de englobar todas as outras, foi feito o agrupamento de
acordo com os aspectos aos quais elas estão relacionadas. Para 
evitar distorção nas justificativas das mães, foram reunidas ape
nas aquelas cujos motivos apresentaram semelhanças óbvias.

As respostas em que os motivos são diferentes ou mes
mo as de motivos semelhantes que atingiram uma freqüência muito 
baixa (inferior a 4 em número absoluto), foram classificadas co
mo "outros” e estão apresentadas em anexo. Na sua transcrição 
mantiveram-se, o máximo possível, as expressões das mães fazen
do-se modificações apenas no que se refere à correção da lin
guagem .
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3 - RESULTADOS E COMENTÁRIOS

3.1 - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO

Tendo em vista o objetivo da pesquisa, foram entre
vistadas 100 mães de crianças de 12 a 36 meses de idade, cujo 
grau de escolaridade e renda familiar são apresentados nas Ta
belas 1 e 2. Todas as mães que fizeram parte do estudo são res
ponsáveis pelo cuidado da criança, sendo que 12% recebem ajuda 
de outras pessoas.

TABELA 1

ESCOLARIDADE DAS MAES.

ESCOLARIDADE FREQUÊNCIA

Primeiro grau completo 2

Primeiro grau incompleto:

até a 2- série 26
até a 3- série 37
ate a 4- série 13
até a 5- série 1
ate a 6- série 3

SUBTOTAL 80

Analfabeta 18

TOTAL 100



-20-

Verifica-se na Tabela 1 que 80% das mães não concluí
ram o primeiro grau, sendo que 63% cursaram apenas até a 3- sé
rie. De acordo com a graduação escolar anteriormente adotada, 
constata-se que mais da metade das maes nao realizou sequer o 
curso primário. O percentual de analfabetas é de 18%.

TABELA 2

RENDA FAMILIAR DA POPULAÇÃO RELACIONADA COM O NÚMERO DE PESSOAS 

DA CASA.

NÚMERO
PESSOAS

CASA

DE
NA

RENDA FAMILIAR (Cr$)

800 a 1600 1600 a 2400 TOTAL

Freqüência O, 
'oFreqüência o. 

"o Freqüência O
"o

2 6 15,0 - - 6 6

3 8 20,5 2 3 10 10

4 8 20,5 17 28 25 25

5 14 36,0 26 43 40 40

6 2 5,0 8 13 10 10

7 - - 5 8 5 5

8 1 3,0 3 5 4 4

TOTAL 39 100,0 61 100 100 100

Na Tabela 2 observa-se que 61% das mães são integran
tes de famílias que têm uma renda mensal situada entre 
Cr$ 1.600,00 e Cr$ 2.400,00 cruzeiros e 39% fazem parte de fa
mílias cuja renda varia de Cr$ 800,00 a Cr$ 1.600,00. Nos dois 
grupos predominam as famílias de cinco pessoas na casa, ocor
rendo aí os percentuais de 36% para o grupo de renda menor e 
43% para o grupo de renda maior. O número de famílias com me
nos de cinco pessoas na casa alcança maiores percentuais na par
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te da população em que a renda ê de Cr$ 800,00 a Cr$ 1.600,00 
cruzeiros,enquanto que o número de famílias com mais de cinco pessoas 
é maior na outra parte da população. Considerando a distribui
ção da renda por pessoa, se verifica que hã um nivelamento eco
nômico entre as famílias das quais fazem parte as mães incluí
das nesta pesquisa.

3.2 - ASPECTOS DOS CUIDADOS MATERNOS ENVOLVIDOS NA ROTINA ALI

MENTAR DA CRIANÇA .

Além dos resultados especificamente relacionados com 
os objetivos do trabalho, resolveu-se incluir aqui um aspecto do 
cuidado da criança vinculado não somente à alimentação, e sim 
a seus cuidados em geral. Trata-se do nome pelo qual a crian
ça costuma ser chamada em seu ambiente familiar. É um aspecto 
envolvido na comunicação com a criança, requisito básico para 
qualquer tipo de cuidado. 0 interesse na obtenção de dados a 
este respeito, surgiu a partir da recomendação de MARLOW (1975) 
citada na introdução deste estudo.

Foi encontrado um percentual significante de crian
ças (38%) que são chamadas por um nome diferente daquele registrado 
na ficha de admissão, ou seja, têm um apelido. A relação des
tas crianças e seus respectivos apelidos estão apresentados no 
Anexo 4 , Nesta relação observa-se que alguns destes apelidos 
derivam do nome próprio da criança, exemplo, MARIA DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES é chamada de CEICINHA; outros não têm nenhuma relação 
com o nome, exemplo, FRED RODRIGUES PAULINO atende por PIPOQUI- 
NHA; outros são nomes próprios completamente diferentes do seu, 
exemplo, LAUDENICE DE OLIVEIRA COSTA é chamada CRISTIANE.

Ê fãcil imaginar o impacto que estas crianças,habitua
das com nomes tão diferentes, sentem ao ser chamadas pelos seus 
próprios nomes, os quais não devem ter nenhum significado para 
elas. No hospital isto, certamente, faz com que aquele ambien
te e as pessoas que lhes dão cuidados sejam percebidas de manei
ra cada vez mais estranha. Chamar a criança pelo nome que lhe 
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é familiar, facilita a comunicação e ajuda a reduzir as mudan
ças entre a situação do lar e do hospital e, conforme MARLOW 
(1975), contribui para aumentar seu sentimento de segurança.

A seguir apresentam-se os resultados específicos des
te estudo.

3.2.1 - NÜMERO DE REFEIÇÕES DIARIAS, INTERVALOS ENTRE 

AS REFEIÇÕES E INCLUSÃO DE MERENDA NOS INTER
VALOS.

Os resultados referentes a estes aspectos estão reu
nidos na Tabela 3.



TABELA 3

NÚMERO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS,INTERVALOS ENTRE AS REFEIÇÕES E INCLUSÃO DE MERENDA NOS INTERVA

LOS, CONFORME A IDADE DA CRIANÇA.

NÚMERO DE 
REFEIÇÕES

INTERVALOS
EM HORAS

INCLUSÃO DE MERENDA NOS
INTERVALOS

IDADE
(Em

DA CRIANÇA 
meses)

12

F.

a 24

o o

24

F.

a 36

Q O

TOTAL

F. %

3 6 Nos 2 intervalos 28 56 30 60 58 58

3 5 ou 6 Não 1 2 - - 1 1

4 5 ou 6 Nos 2 primeiros intervalos 12 24 15 30 27 27

4 4 ou 5 Não 5 10 3 6 8 8

4 4 Nos 2 primeiros intervalos 1 2 1 2 2 2

SUB r o T A L 47 94 49 98 96 96

5 4 Nos 3 primeiros intervalos 1 2 1 2 2 2

5 4 Nos 29 e 39 intervalos 1 2 - - 1 1

7 3 Não 1 2 - - 1 1

T 0 T A L 50 100 50 100 100 10 0

(a) Alimentos leves,por exemplo, sucos, frutas ,bisooi tos ou lei te, servi dos aproximadamente as 9 ou 15 horas,ou em autos 
os horários,entre duas refeições de maior consistência.
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Conforme se verifica na Tabela 3, 96% das crianças
cujas mães participaram deste estudo recebem três ou quatro re
feições por dia. 0 intervalo mais freqüente entre estas refei
ções (58%) é de seis horas para as crianças que recebem três re
feições por dia, e de cinco ou seis horas (27%) para as que re
cebem quatro refeições por dia. Em ambos os casos, as crianças 
costumam receber merenda. Os resultados não indicam diferenças 
significativas entre os grupos de idade.

Comparando estes resultados com a orientação da lite
ratura eles podem ser considerados satisfatórios. ALCÂNTARA
(1978) orienta que a criança de 12 a 24 meses deve receber qua
tro ou cinco refeições diárias, sendo que a 5- ê opcional; e a 
de 24 meses em diante deve receber quatro refeições. O autor não 
se refere ã inclusão de merenda nos intervalos. (LAUPUS) (1971) 
e CASTRO FILHO (1977), consideram que, a partir do segundo ano 
de vida, são suficientes três refeições por dia. 0 primeiro au
tor aconselha a inclusão de merenda nos intervalos, desde que 
não diminua o apetite da criança para a refeição seguinte. Veri
fica-se que a recomendação dos autores oscila entre três e qua
tro refeições diárias a partir do segundo ano de vida, o que é 
compatível com os resultados aqui apresentados.

Quanto ã inclusão de merenda, os dados obtidos não en
contram muito apoio na literatura. Foi encontrado que 90% de 
todas as crianças recebem merenda nos intervalos. Isto prova
velmente se justifica devido aos amplos intervalos entre as re
feições destas crianças. 58% têm um intervalo de seis horas,28% 
de cinco ou seis horas e 13% de quatro ou cinco horas e apenas 1% 
recebe refeições de três em três horas. Incluindo a merenda 
constata-se que para quase todas as crianças são servidos ali
mentos com um intervalo igual ou inferior a três horas, o que pa
rece não se distanciar muito dos esquemas existentes nos hospi
tais. O intervalo entre a última refeição do dia e a primeira 
do dia seguinte pode ser verificado no Anexo 5.
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3.2.2 - ALIMENTOS QUE COSTUMAM SER OFERECIDOS 

CRIANÇAS E FORMA COMO SAO SERVIDOS.
AS

Os alimentos que costumam ser oferecidos às crianças 
apresentam-se nas Tabelas 4 a 9. Na Tabela 4 constam todos os 
alimentos incluídos em suas refeições ou merenda. Nas Tabelas 
5 a 9 encontra-se a variedade de tipos e forma como são servidos 
alguns destes alimentos. trata-se daqueles que envolvem tipos 
variados e forma de servir também variada e fazem parte da ali
mentação de 50% ou mais da população de crianças.

Os alimentos relacionados nas diversas Tabelas podem 
constar regular ou eventualmente das refeições ou merenda das 
crianças. Não houve interesse na obtenção de dados referentes 
a freqüência ou a quantidade em que eles são servidos, tendo em 
vista que a avaliação da qualidade da alimentação foge ao obje
tivo deste trabalho. Quando se mostra, por exemplo que as fru
tas fazem parte da alimentação de 85% das crianças, não signi
fica necessariamente que 85% das crianças se alimentam regular
mente de frutas, mas que elas conhecem e possivelmente aceitam 
as frutas cujos tipos e forma de serví-las são apresentados nas 
Tabelas a seguir.
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TABELA 4

ALIMENTOS QUE COSTUMAM SER

A

OFERECIDOS Ã

IDADE.

CRIANÇA, DE ACORDO COM

IDADE DA CRIANÇA
ALIMENTOS (Em meses)

12 a 24 24 a 36 TOTAL
F. o. 

*o F. O, O F. Q, O

Agua 50 100 50 100 100 100
Comidinha 35 70 50 100 85 85
Frutas 40 80 45 90 85 85
Pão 35 70 50 100 85 85
Leite 49 98 32 64 81 81
Bolacha ou biscoito 27 54 44 88 71 71
Café 23 46 32 64 55 55
Sopa 20 40 33 66 53 53
Doce 13 26 34 68 47 47
Bolo 9 18 11 22 20 20
Agua de coco 12 24 8 16 20 20
Chã 12 24 7 14 19 19
Rapadura 4 8 13 26 17 17
Cuscuz ou pão de milho 3 6 9 18 12 12
Garapa de açúcar ou 
rapadura 2 4 9 18 11 11

Sorvete - - 5 10 5 5
Geléia ou gelatina 5 10 - - 5 5
Arroz de leite 3 6 1 2 4 4

(a) Comidinha significa: cereais, legumes, massas, carne, peixe e 
ovos, que não sejam em forma de sopa, mingau, pão, bolo ou do
ce . Constitui geralmente as refeições do almoço ou do jantar.

(b) Os tipos de doces encontrados foram: doce de banana, de goia
ba e de leite.

(c) As crianças costumam tomar chã de erva-doce,erva-cidreira,ca- 
pim-santo e hortelã.
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Na Tabela 4 verifica-se em elevados percentuais a pre
sença de frutas, leite e sopa que, por seus valores nutritivos, 
são importantes na alimentação da criança. Os percentuais são 
de 85%, 81% e 53% respectivamente. Destaca-se também a comidi- 
nha que faz parte da alimentação de 85% das crianças. Apesar 
destes resultados, não deve ser ignorada a minoria das crianças 
não habituadas a receber estes alimentos. Chama-se atenção pa
ra o fato de que 19% das crianças não tomam leite, nem mesmo 
eventualmente. Este percentual corresponde quase que totalmen
te a crianças de 24 a 36 meses de idade. Isto provavelmente se 
deve à limitação financeira das famílias para a aquisição deste 
produto, sendo seu consumo restrito e destinado prioritariamente 
às crianças de menor idade.

Ressalta-se também que 47% das crianças não costumam 
tomar sopa. Verifica-se que a ausência deste alimento e maior 
entre as crianças de 12 a 24 meses, das quais apenas 40% costu
mam recebê-lo. Entre as crianças de 24 a 36 meses este percen
tual é de 66%. Considerando que a sopa quase sempre constitui 
uma das refeições do hospital, este resultado ê importante do 
ponto de vista da adaptação da criança a este ambiente.

Outro dado que merece atenção é que 30% das crianças 
do segundo ano de vida não recebem ainda a comidinha; conforme ê 
conhecido, ela deve ser introduzida na alimentação da criança no 
final do primeiro ano.

Entre os alimentos de baixo valor nutritivo, destacam- 
-se o pão, bolacha ou biscoito e café,cujas freqüências apresen
tam os respectivos percentuais de 85%, 71% e 55%. É um resulta
do esperado uma vez que estes alimentos, além de serem agradá
veis ã criança, muitas vezes são utilizados em substituição a 
outros alimentos que nem sempre podem ser adquiridos pela famí
lia. O café, por exemplo, é com freqüência um substituto total 
ou parcial do leite.

Embora em pequenos percentuais, observa-se ainda, na 
Tabela 4, a presença de alimentos, que parecem ser pouco comuns 
nos hospitais, como sejam: agua de coco, rapadura, cuscuz ou pão 
de milho e garapa de açúcar ou rapadura.
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TABELA 5

ALIMENTOS INCLUÍDOS NA COMIDINHA'a' DE 83 CRIANÇAS E FORMA COMO SÃO SERVIDOS DE ACORDO COM A IDADE

ALIMENTOS FORMA COMO SÃO SERVIDOS 12

F.

IDADE DA CRIANÇA (Em meses)
a 24

%(b)

eu a 36
%(b) F.

TOTAL

%

Feijão Grãos e caldo 9 26,0 37 74,0 46 54,0
Semente o caldo 11 31,0 13 26,0 24 28,0

TOTAL 20 57,0 50 100,0 70 82,0

Somente o caldo 18 51,0 15 30,0 33 39,0
Cozida em pedaços 4 11,5 20 40,0 24 28,0

Carne 
de gado Cozida em pedaços ou somente o caldo 4 11,5 2 4,0 6 7,0

fresca Moída ou somente o caldo 4 11,5 2 4,0 6 7,0
Cozida em pedaços ou moída 1 3,0 4 8,0 5 6,0
Cozida em pedaçes, moída ou somente o caldo 4 11,5 1 2,0 5 6,0

TOTAL 35 100,0 44 88,0 79 93,0

Arroz Simples 35 100,0 50 100,0 85 100,0

Cozida em pedaços 13 37,0 26 52,0 39 46,0
Batata 
inglesa Cozida em pedaços ou em forma de purê 14 40,0 9 18,0 23 27,0

Em forma de purê 3 8,5 - - 3 3,5
TOTAL 30 85,5 35 70,0 65 76,5

Chuchu Cozido em pedaços 25 71,5 37 74,0 62 73,0

Simples - - 18 36,0 18 21,0

Farinha Simples, em forma de farofa ou pirão - - 11 22,0 11 13,0
de Em forma de pirão' 7 20,0 3 6,0 10 12,0

mandioca Em forma de farofa ou pirão 4 11,5 5 10,0 9 10,5
Em forma de farofa 1 3,0 4 8,0 5 6,0

TOTAL 12 34,5 41 82,0 53 62,5

Somente o caldo 11 31,5 14 28,0 25 29,5
Peixe 
fresco Frito, cozido ou somente o caldo 3 8,5 11 22,0 14 16,5

Frito ou cozido 3 8,5 8 16,0 11 13,0

TOTAL 17 48,5 33 66,0 50 59,0

Cozida em pedaços 19 54,0 2 4 48,0 43 50,5
Cenoura Cozida em pedaços ou em forma de purê 4 11,5 2 4,0 6 7 / 5

TOTAL 23 65,5 26 52,0 49 58,0

Ovo Frito ou cozido 10 28,5 23 46,0 33 39,0

Macarrão (c)Simples 16 45,5 17 34,0 33 39,0

Frango Cozido 4 11,5 12 24,0 16 19,0

Batata 
doce Cozida - - 11 22,0 11 13,0

Jerimum Cozido em pedaços 4 11,5 7 14,0 11 13,0

Sardinha cm 
conserva hão verificado - - 9 18,0 9 10,5

Carne em 
conserva Não verificado 2 5,5 5 10,0 7 8,0

Tomate Em pedaços 3 3,5 4 8,0 7 8,0

(a)

(b)

(c)

Comidinha significa: cereãls, legumes 
pão, bolo ou doce. Constitui geralmentc as 
As percentagcms são relativas ao número de 
(Ver Tabela 4) .

O alimento é servido sen preparo especial, 
alimentos.

massas, carne, peixe e ovos que não sejam em forma de sopa,mingau, 
refeições do almoço ou do jantar.
crianças, que recebem estes alimentos, em cada grupo de idade

Em relação ã farinha de mandioca, ela é servida junto a outros

(d) Preparado com caldo de carne ou de peixe.
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Observa-se na Tabela 5 que alimentos importantes, por 
exemplo, carne peixe e feijão, estão incluídos na comidinha da 
maioria das 85 crianças. A batata inglesa, cenoura e chuchu, 
também aparecem de maneira expressiva. Levando em conta o as
pecto da adaptação da criança ao hospital, este é um dado posi
tivo, jã que indica a possibilidade de serem oferecidas a estas 
crianças refeições com alimentos nutritivos e que lhe são fami
liares. A forma como as crianças costumam receber estes ali
mentos é muito simples. A carne e o peixe são mais servidos em 
forma de caldo, reunindo os percentuais de 39% e 29,5% respec
tivamente. O caldo de feijão é também muito utilizado, embora 
a maioria das crianças (54%) costume se alimentar também do 
grão. As crianças que recebem somente o caldo de feijão cons
tituem 28% das que estão incluídas na Tabela em referência. A 
carne, o peixe e o feijão em forma de caldo predominam na comi
dinha das crianças de 12 a 24 meses, enquanto que no grupo de 
24 a 36 meses, se sobressai o consumo do feijão em grãos e hã 
um equilíbrio entre os percentuais de crianças habituadas a re
ceber a carne e o peixe somente em forma de caldo e os percen
tuais referentes as que costumam recebê-los em pedaços. Os le
gumes,nos dois grupos de idade, são com maior freqüência cozi
dos e servidos em pedaços.

Destaca-se ainda, nesta Tabela, a presença da farinha 
de mandioca na comidinha de 62,5% das crianças, o que reflete 
um costume regional. Quanto ã forma como ela ê servida,21% das 
crianças costumam recebê-la de forma simples, sem nenhum prepa
ro e misturada com outros alimentos. Este percentual inclui 
somente crianças de dois a três anos. 12% recebem este alimen
to exclusivamente em forma de pirão, preparado com caldo de car
ne ou de peixe. A 6% das crianças o alimento é servido em for
ma de farofa e 23% das crianças aceitam a farinha de mandioca 
de mais de uma forma. Embora seja um alimento insignificante 
do ponto de vista nutritivo, desde que não constitua a base da 
alimentação e seja associado a outros alimentos de maior impor
tância, não parece contra-indicado seu emprego nas refeições da 
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criança, mesmo durante a doença e hospitalização.

Entre os alimentos não muito habituais, encontram-se o 
frango e o ovo. Sabe-se que principalmente o ovo, pelo seu va
lor nutritivo, deve ser incluído na alimentação da criança ja 
no primeiro semestre de vida.

A utilização dos alimentos em conserva, na comidinha 
das crianças, é inexpressivo. Além de atingir pequenos percen
tuais, envolve crianças habituadas também a outros alimentos.

De um modo geral os alimentos incluídos na Tabela 5, 
são mais consumidos pelas crianças do grupo de maior idade, sen
do que as maiores diferenças estão relacionadas ao feijão, fran
go, peixe, ovos e farinha de mandioca. Justificam-se estas di
ferenças uma vez que grande parte das crianças mais novas não 
recebe ainda a comidinha, conforme se verificou na Tabela 4.Ve
rifica-se que a forma como as crianças recebem os alimentos, 
principalmente a carne, o feijão e a farinha de mandioca, também 
apresenta diferenças em relação à idade.



31-

TABELA 6
FRUTAS QUE FAZEM PARTE DA ALIMENTAÇÃO DE 85 CRIANÇAS DE ACORDO 

COM A IDADE.

FRUTAS 12
F.

a 2 4
3. (a)'ò

IDADE DA CRIANÇA 
(Em meses)
24 a 26
F. %(a)

TOTAL
F. %

Banana 27 67,5 34 7 5,5 61 72,0
Laranja 23 57,5 24 53,5 47 55,0
Sapoti 11 27,5 12 26,5 23 27,0
Limão 9 22,5 13 29,0 22 26,0
Caj u 8 20,0 11 24,5 19 22,0
Maracuj ã 6 15,0 13 29,0 19 22,0
Cajã 3 7,5 10 22,0 13 15,0
Goiaba 2 5,0 10 22,0 12 14,0
Mamão 4 10,0 8 18,0 12 14,0
Maçã 5 12,5 3 6,5 8 9,5
Manga - - 6 13,0 6 7,0
Abacate 1 2,5 5 11,0 6 7,0
Tomate - - 3 5,5 3 3,5

(a) As percentagens sao relativas ao número de crianças, que se 
alimentam de frutas, em cada grupo de idade (Ver Tabela 4).



TABELA 7 FORMA COMO SÃO SERVIDAS AS FRUTAS QUE FAZEM PARTE DA ALIMENTAÇÃO DE 85 CRIANÇAS,

TCACE EM ,'ESES TOTAL

P3Í*<\S CW
SÃO SER

VIDAS

FRLTAS F %(a) F F %(a) F % F %(a) F %(a) F %'a> F % F % F F % F %

Donana 19 70,0 9 33 - - 28 103,5 28 82,5 7 20,5 - - 35 103 47 77 16<b) 26,0 - - 63 103 (e)

Laranja 4 17,5 - - 23 100 27 117,5 13 54,0 - - 24 100 37 154 17 36,?) - - 47(O 100,0 64 136 (e)

Sapo ti 3 27,0 8 73 - - 11 100,0 12 100,0 - - - - 12 100 15 65,0 8 35 - - 23 100

Li irão - - - - 9 100 9 100,0 - - - - 13 100 13 100 - - - - 22 100,0 22 100

Cajú - - - - 8 100 8 100,0 6 54,5 - - 9 82 15 136 6 31,5 - - 17 89,5 23 121 (e)

Maracujá - - - - 6 100 6 100,0 - - - - 13 100 13 100 - - - - 19 100,0 19 100

Cajã - - - 3 100 3 100,0 - - - - 10 100 10 100 - - - - 13 100,0 13 100

Goiaba - - 2 100 - - 2 100,0 10 100,0 - - - - 10 100 10 83,5 2 16,5 - - 12 100

Zóiirào 1 25,0 3 75 - - 4 100,0 8 300,0 - - - - 8 100 9 75,0 3 25,0 - - 12 100

2 10,0 3 60 - - 5 100,0 3 100,0 - - - - 3 100 5 62,5 3 37,5 - - 8 100

Manga 6 100,0 - - - - 6 100 6 100,0 - - - - 6 100

Abacate - - 1 100 - - 1 100,0 - - 5 100 - - 5 100 - - 6(b) 100,0 - - 6 100

PTJTil i *"J? 3 100,0 - - - - 3 100 3 100,0 - - - - 3 100

(a) As percentagens sáo relativas ao numero de crianças que se alimentam de cada fruta, cm cada grupo de idade (Ver Tabela 4).
(o) São geralmente servidas com açúcar ou também com leite em pó, neston ou farinha lactea. As vezes são batidas no liquidificador.
(c) 19 destas crlança3 torarn o suco de laranja, associado ao tomate, ou cenoura, ou aos dois.
(d) £ servida cem açúcar
íe) Algumas crianças costumam receber a fruta de rrais de uma forro.
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Apesar da variedade de frutas relacionadas nas Tabelas 
6 e 7, verifica-se que, apenas a banana e a laranja fazem parte, 
de modo expressivo, da alimentação das crianças, cujas frequên
cias atingiram os respectivos percentuais de 72% e 55% das 
crianças que se alimentam de frutas. Este resultado é compreen
sível já que a banana e a laranja são encontradas com facilida
de o ano inteiro. Provavelmente verifica-se também esta ocor
rência por serem estas frutas mais livres de tabus, isto ê, se
gundo algumas mães, nao fazem mal ã saúde da criança pequena. 
As demais frutas, embora sejam quase todas regionais, de fãcil 
aquisição e em sua maioria de grande valor nutritivo, não são 
muito utilizadas na alimentação das crianças, destacando-se um 
pouco, sapoti, limão, caju e maracujá.

Em relação à forma como são servidas, verifica-se que 
a maioria das crianças costuma receber a banana inteira, enquan
to que a laranja é mais utilizada em forma de suco. As crianças 
de um a dois anos costumam comer o sapoti principalmente raspado 
e as de dois a três anos estão habituadas a comer a fruta intei
ra. 0 limão, naturalmente, ê servido apenas em forma de suco; 
assim como o maracujá. 0 caju é mais utilizado no preparo do 
suco, sendo que somente entre as crianças mais velhas ocorre 
hábito de as mães oferecerem a fruta inteira ou em pedaços.

o
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TABELA 8

TIPOS DE LEITE E FORMA COMO SÃO SERVIDOS A 81 CRIANÇAS DE ACORDO

COM A IDADE.

TIPOS
LEITE

DE FORMA COMO
SÃO SERVIDOS

IDADE
(Em

DA CRIANÇA
meses)

12

F.

a 24
o (a)

24

F.

a 36

%

TOTAL

p _ Q, 
O

Leite em põ Com açúcar 7 14 0 5 15,5 12 15,0

Com açúcar 
e café - - 2 6,5 2 2,5

Em forma 
de mingau 35 71,5 23 72,0 58 71,5

SUBTOTAL 42 85,5 30 94,0 72 89,0

Leite de vaca Com açúcar 3 6,0 1 3,0 4 5,0

Com açúcar 
e café 1 2,0 5 15,5 6 7,5

Em forma 
de mingau 7 14,0 11 34,5 18 22,0

SUBTOTAL 11 22,0 17 53,0 28 34,5

Leite materno 4 8,0 - - 4 5,0

(b)TOTAL v ' 57 115,5 47 147 ,0 104 128,5

(a) As percentagens são relativas ao número de crianças,que se 
alimentam de leite,em cada grupo de idade(Ver Tabela 4).

(b) Algumas crianças,exceto as que se alimentam de leite materno, 
recebem mais de um tipo de leite,preparado de mais de uma for
ma .
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A Tabela 8 mostra que o leite em pó é incluído na ali
mentação de 89% das 81 crianças que se alimentam de leite, en
quanto que o leite de vaca faz parte das refeições de 34,5% des
tas crianças e o leite materno de apenas 5%. 0 leite em pó e o 
leite de vaca são servidos principalmente em forma de mingau, 
atingindo os percentuais de 71,5% e 22%, das 81 crianças, respec
tivamente. Isto provavelmente reflete um erro alimentar, que se
gundo CASTRO FILHO (1977), ê muito comum na classe sócio-econõ- 
mica de baixo nível. Na intenção de aumentar o rendimento do lei
te em pó, é adicionada farinha para compensar a pequena quanti
dade de leite colocada no preparo da fórmula. Ê um erro alimen
tar muito grave que pode levar a criança ã desnutrição.

Do ponto de vista da adaptação ao hospital, deve ser 
dada especial atenção às crianças que se alimentam ao peito. Em
bora em termos quantitativos, o percentual destas crianças seja 
pouco expressivo, qualitativamente é um dado muito importante. 
Considerando-se o aspecto afetivo do aleitamento materno ê pos
sível que estas crianças sofram ainda mais os efeitos da separa
ção, já que a estes são associados os conhecidos efeitos do des
mame brusco. Mesmo que para a maioria dos autores a alimenta
ção ao peito não seja mais indicada nesta idade, o momento não 
parece oportuno para a suspensão. Além disso, devido às condi
ções econômicas das famílias, a manutenção desta pratica é até 
recomendada. MORLEY (1977) considera que,nas populações rurais 
onde o poder aquisitivo é muito baixo, a alimentação natural de
ve prolongar-se até a idade de dois anos, a fim de assegurar à 
criança os elementos nutritivos essenciais, indispensáveis nesta 
fase de desenvolvimento. CASTRO FILHO (1977) recomenda que, de
vido às vantagens que o leite materno apresenta, ele deve ser 
utilizado por um maior período possível. Deve-se ressaltar que 
o percentual de alimentação natural, encontrado neste trabalho, 
se refere a crianças que ainda nao completaram dois anos de vida.
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TABELA 9

TIPO E COMBINAÇÃO DOS ALIMENTOS UTILIZADOS NO PREPARO DA SOPA DE

53 CRIANÇAS DE ACORDO COM A IDADE.

TIPO E COMBINAÇÃO 
DOS ALIMENTOS

IDADE DA CRIANÇA 
(Em meses)

12

F.

a 24
& (a)o

24

F.

a 36
& (a) o

TOTAL

F. o,o

Carne com:

Legumes 5 25 7 21 12 22,5

Arroz ou macarrão 4 20 11 33 15 28,0

Legumes, arroz ou 10 50 19 58 29 55,0macarrão

Feijão com:

Legumes 4 20 9 27 13 24,5

Arroz ou macarrão 4 20 14 43 18 34,0

Legumes, arroz ou 5 25 3 9 8 15,0macarrão

Ovo com legumes.e arroz 1 5 2 6 3 5,5

Galinha com arroz - - 5 15 5 9,5

Sopa "Knorr^^ - - 2 6 2 4,0

(c) TOTALv } 33 165 72 218 105 198,0

(a) As percentagens são relativas 
mentam de sopa, em cada grupo

(b) Sopa artificial.
(c) Uma mesma criança se alimenta

ao numero de crianças que se ali- 
de idade (Ver Tabela 4).

de vários tipos de sopa.
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Na Tabela 9, referente à sopa, em vez de a forma como 
ela ê servida, apresenta-se a combinação dos alimentos utiliza
dos em seu preparo. Considera-se 
sentados, correspondem melhor aos

que os resultados assim 
dados obtidos.

apre-

dos alimentos utilizados no
fogem ao convencional.
arroz ou macarrão é incluída

pre-
sopa

na

se-ocupa o 
crianças.
regularmente 

combi-

As

O tipo e combinação 
paro da sopa das crianças não 
preparada com carne, legumes, 
alimentação de 55% das crianças que recebem este alimento, 
preparo da sopa reunindo feijão, arroz ou macarrão 
gundo lugar; faz parte das refeições de 34% destas 
outras variedades, que alcançaram uma freqüência
expressiva, são preparadas com estes mesmos alimentos em 
nações pouco diferentes. Observa-se que os percentuais referen
tes a quase todos os tipos de sopa são superiores no grupo de 
crianças de 24 a 36 meses, o que indica que estas crianças estão 
habituadas a uma maior variedade deste alimento.

A

O

Pelos resultados apresentados nas Tabelas incluídas 
neste item (3.2.2) constata-se que alguns alimentos importantes, 
por seus valores nutritivos, não fazem parte das refeições ou me
renda de todas as crianças incluídas neste estudo. Tendo em vis
ta que,principalmente por ocasião da doença, as necessidades nu
tricionais da criança precisam ser atendidas, com certeza duran
te o tratamento hospitalar, estes alimentos que não lhe são fa
miliares passam a fazer parte de sua dieta. Presumindo-se que 
se trata de crianças portadoras de carência alimentar, deve ser 
reconhecido que a introdução de alimentos novos em sua dieta, 
possivelmente não lhes venham causar nenhum transtorno, ao con
trario, pode até mesmo constituir um aspecto agradável da hospi
talização. Isto porém não dispensa uma atenção especial a es
tas crianças nos momentos das refeições, a fim de observar sua 
reação a estes alimentos e se necessário intervir adequadamente. 
Convém ressaltar aqui os conselhos de alguns autores, quanto ã 
administração de alimentos não familiares à criança.

BLAKE (1971) aconselha que, quando a criança apresen
tar pouco apetite, deve-se investigar as possíveis causas. Pode 
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ser devido à enfermidade e à hospitalização, mas talvez seja uma 
reação aos alimentos aos quais ela não esta acostumada. Nestes 
casos, a enfermeira poderã ajudã-la, servindo-lhe primeiramente 
os alimentos que lhe agradam e introduzindo gradualmente peque
nas porções de novos alimentos, de acordo com a aceitação da 
criança. Afirma a autora que as crianças se sentem compreendi
das se lhes são servidos alimentos dos quais elas gostam.

MARLOW (1975) sugere que quando a recusa da criança 
envolver alimentos essenciais, deve-se ensiná-la gradualmente 
a aceitá-los, ou incluí-los entre os outros alimentos de maneira 
disfarçada.

Para ALCÂNTARA (1978), embora a prescrição alimentar 
deva atender ãs necessidades nutricionais da criança, deve ser 
feita de maneira individualizada e não simplesmente baseada em 
cálculos e tabelas. Para o autor, as preferências da criança de
vem ser consideradas.

Com certeza, devem ser consideradas também as prefe
rências da criança, em relação ã forma de servir os alimentos.

3.2.3 - TIPOS DE UTENSÍLIOS USADOS NA ALIMENTAÇAO DA 

CRIANÇA E EXISTÊNCIA DE UTENSÍLIOS DE USO IN
DIVIDUAL.

Trata-se aqui dos tipos de utensílios usados pelas 
crianças para tomar leite (Tabela 10), para tomar sopa (Tabela 
11), e para tomar outros alimentos de consistência líquida e se- 
mi-líquida (Tabela 12); trata-se também da existência de utensí
lios de uso individual da criança (Tabela 13), e quais são eles 
(Tabelas 14 e 15). O destaque dado ao leite e ã sopa justifica- 
-se pela importância destes alimentos para a criança, cuja ida
de está sendo considerada nesta pesquisa. Quando são apresen
tados os utensílios usados pela criança, de acordo com o tipo de 
alimento, nao é feita referência aos alimentos sólidos ou pasto-
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sos, presumindo-se que estes são sempre servidos no prato ou ob
jeto semelhante. Porém, os dados relacionados com os utensílios 
usados individualmente pelas crianças incluem o prato ou outros 
objetos nos quais estes alimentos costumam ser servidos,bem co
mo a colher, que também é utilizada para os outros alimentos.



TABELA 10

UTENSÍLIOS USADOS POR 81 CRIANÇAS, DE ACORDO COM A IDADE, PARA TOMAR LEITE DE CONSISTÊNCIA LÍQUIDA OU MINGAU. .

IDADE DA CRIANÇA 
(Em meses) 12 a 24 24 a 36 TOTAL

"\ÇCNSISTÊNCIA
^\DO LEITE LÍQUIDA MINGAU SUB-

TOTAL LIQUIDA MINGAU SUB—
TOTAL LÍQUIDA MINGAU TOTAL

UNTESÍLIOS F o,o F Q, O F % F o. 
o F O 

o F Q. 
O F O_

O F o 
o F o 

o

MAMADEIRA 11 100 35 87,5 46 90 3 27 11 41 14 37,0 14 63,5 46 68,5 60 67,5

COPO OU XÍCARA(a; - - - - - 8 73 9 33 17 45,0 8 36,5 9 13,5 17 19,0

COPO OU XÍCARA 
E COLHER - - 2 5,0 2 4 - - 4 15 4 10,5 - - 6 9,0 6 6,5

PRATO - - 1 2,5 1 2 - - 3 11 3 7,5 - - 4 6,0 4 4,5

PAPEIRO - - 2 5,0 2 4 - - - - - - - 2 3,0 2 2,5

(b) TOTAL' ' 11 100 40 o o o1—1 51 100 11 100 27 100 38 100,0 22. o o o r—1 67 o o o r—1 89 o o o r—1

(a) Usados sem o auxílio da colher.

(b) 8 crianças torram leite de consistência líquida e mingau. i

o
l
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A Tabela 10 demonstra que o uso da mamadeira pelas 81 
crianças, que recebem este alimento, atinqe a 67,5% em relação 
aos demais utensílios usados para este fim; sendo que a mama
deira é mais usada entre as crianças de 12 a 24 meses,cujo per
centual é de 90%, do que entre as de 24 a 36, que apresentam um 
percentual de 37%. É uma diferença compreensível, tendo em 
vista que as crianças mais velhas já desenvolveram maior habi
lidade para usar outros utensílios. A utilização da mamadeira 
para tomar o leite de forma líquida abrange 100% das crianças 
de 12 a 24 meses e 27% das crianças de 24 a 36 meses, que tomam 
leite desta forma. As oufras crianças deste grupo de mais ida
de (73%) usam o copo ou a xícara para esta finalidade. Para a 
administração do mingau, o uso da mamadeira nos dois grupos de 
idade alcança os maiores percentuais, isto é, de 87,5% entre as 
crianças mais jovens e de 41% entre as crianças mais velhas.En
tre estas é também muito comum o mingau ser servido no copo ou 
na xícara, levados diretamente ã boca, ou seja, sem o auxílio 
da colher; verificando-se um percentual de 33%. A administra
ção do mingau por meio da colher atinge a 12,5% entre as crian
ças de 12 a 24 meses e a 26% entre as crianças de 24 a 36 me
ses, considerando que além do copo ou xícara junto aos quais 
ela está incluída, existem outros utensílios que implicam em 
seu uso.

De acordo com as referências encontradas na literatu
ra, os resultados relacionados ao uso da mamadeira por crian
ças de 12 a 24 meses ainda são toleráveis. Embora os autores
não se refiram a uma idade ideal para a retirada da mamadeira, 
parece que esta idade não deve ser superior aos 24 meses. As 

recomendações são feitas em relação ã idade em que deve ser 
iniciado o preparo da criança para este fim. SILVER (1975)su
gere que já entre 4 a 6 meses se deve começar a oferecer pe
quenas quantidades de alimentos líquidos em uma xícara para 
facilitar a retirada da mamadeira, que deve ser gradativa, 
estendendo-se por vários meses. GONZALEZ (1977) aconselha que 
a preparação da criança deve ter início no 79 ou 89 mês, 
oferecendo-se alimentos em colher e em xícara ou copo, para 
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que a criança vã se acostumando a estes utensílios e a retirada 
da mamadeira seja mais fãcil e rápida. A recomendação de ALCÂN
TARA (1978) ê de que se deve começar a habituar a criança ao uso 
do copo ou da xícara a partir dos 12 meses, e depois dos 2 anos 
ela não mais devera usar a mamadeira. Conforme este autor 37% 
das crianças de 24 a 36 meses, que ainda tomam leite por meio da 
mamadeira, estão fora do limite de tolerância.

TABELA 11

UTENSÍLIOS USADOS POR 53 CRIANÇAS, DE ACORDO COM A IDADE, PARA

TOMAR SOPA.

UTENSÍLIOS
12

F

IDADE
(Em

a 24
o,
'o

DA CRIANÇA
meses)

TOTAL
o
"o

24 a
F

36
o. 
"o F

Prato 15 75 27 82 42 79,0

Mamadeira 4 20 1 3 5 9,5

Bacia
de - - 4 12 4 7,5

plástico

Xícara
e 1 5 1 3 2 4,0

colher

TOTAL 20 100 33 100 53 100,0
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Os dados da Tabela 11 indicam que 90,5% das 53 crian
ças que se alimentam de sopa, estão habituadas ao uso da colher. 
Apenas 9,5% tomam a sopa por meio da mamadeira. Comparando-se os 
dois grupos de idade verifica-se que 80% das crianças de 12 a 24 
meses costumam tomar este alimento com o uso da colher e que 20% 
usam a mamadeira enquanto que, entre as crianças de 24 a 36 me
ses o uso da colher corresponde a 97%, e apenas 3% tomam sopa 
utilizando a mamadeira.

Para CASTRO FILHO (1977) e ALCÂNTARA (1978), desde a 
idade de 4 meses quando a sopa ê introduzida na sua alimentação, 
a criança jã deve recebê-la com colher. Mesmo que não se saiba 
a partir de qual idade as mães começaram a administrar a sopa por 
meio da colher, constata-se que atualmente a maioria das crian
ças esta recebendo este alimento de maneira adequada, do ponto 
de vista dos autores. Para uma minoria de crianças o alimento 
vem sendo impropriamente administrado pelo método da mamadeira.



TABELA 12

UTENSÍLIOS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM A IDADE, PARA TOMAR OUTROS ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA LÍQUIDA E 
SEMI -LÍQUIDA.

(a) Usados sem o auxílio da colher
(b) 59 crianças tomam alimentos líquidos e semi-líquidos.

IDADE DA CRIANÇA 
(Em meses) 12 a 24 24 a 36 TOTAL,

CONSISTÊNCIA
A. DOS ALI- 

^^•IENTOS
LÍQUIDA SEMI-

Lí QUITA SUBTOTAL LÍQUIDA SEMI-
LÍQUIDA SUBTOTAL LÍQUIDA SEMI-

LÍQUIDA TOTAL

UTENSÍLIOS F o F o 
o F o. 

o F Q. 
C F Q, 

O Jt* Q, 
O F o, 

'O F Q. 
■c F o 

o

Mamadeira 3 6 3 15 6 8,5 - - - - - - n 3 3 5 6 4,0

(a)Copo ou xícara 45 90 9 45 54 77,0 50 100 10 25,5 60 67,5
■

95 95 19 32 114 71,5

Copo ou xícara 
e colher 2 4 2 10 4 6,0 - - 12 31,0 12 13,5 2 2 14 24 16 10,0

Prato - - 6 30 6 8,5 - - 13 33,5 13 14,5 - - 19 32 19 12,0

Bacia de 
Plástico - - - - - - - - 4 10,0 4 4,5 - - 4 7 4 2,5

TOTAL 50 100 20 100 70 100,0 50 100 39 o
 

o
 

o1—
1 89 100,0 100 100 59 100 159 100,0
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Cbserva-se na Tabela 12 que entre as crianças de 12 a 
24 meses, 90% costumam tomar os alimentos líquidos (agua, suco, 
chã, garapa) no copo ou na xícara, levados diretamente ã boca. 
Deste mesmo modo estes alimentos são administrados a 100% das 
crianças de 24 a 36 meses. Quanto aos alimentos semi-líquidos 
(caldo de feijão ou de carne ligeiramente engrossado, frutas ba
tidas no liquidificador), nota-se, entre as crianças de 12 a 24 
meses, um equilíbrio em relação ao habito de tomar estes alimen
tos em goles, utilizando o copo ou a xícara, que reune um per
centual de 45% e o hábito de tomá-los de colher, verificando-se 
aí um percentual de 40%. 15% das crianças deste grupo, que re
cebem estes alimentos, costumam usar a mamadeira para este fim. 
já entre as crianças de 24 a 36 meses, os alimentos semi-líqui- 
dos são administrados principalmente por meio de uma colher,jun
tamente com outros utensílios, atingindo um percentual de 74,5%. 
A 22,5% destas crianças, estes alimentos são servidos no copo ou 
na xícara levados diretamente à boca.

De um modo geral os dados estão compatíveis com a orien
tação dos autores para a administraçao dos tipos de alimentos 
aqui referidos. Para SILVER (1975) e CASTRO FILHO (1977), estes 
alimentos devem ser oferecidos à criança, já no primeiro semes
tre de idade, em goles ou de colher. Não se enquadram nestas 
recomendações apenas 6% das crianças de 12 a 24 meses, para as 
quais os alimentos líquidos são administrados por mamadeira. O 
resultado referente a 4% das crianças deste grupo,que tomam ali
mentos líquidos com o uso da colher, também não pode ser consi
derado satisfatório; nesta idade, elas já deveriam dispensar a 
colher.

A administração de alimentos semi-líquidos, por meio 
da mamadeira a 15% do grupo de crianças mais jovens que recebem 
estes alimentos, pode ser considerada tolerável, assim como é 
tolerável, neste mesmo grupo, a administração de mingau por este 
meio, conforme foi visto anteriormente. A consistência dos ali
mentos é a mesma.

Os resultados das Tabelas 10, 11 e 12, demonstram que, 



-46-

embora a maioria das crianças esteja usando, em sua alimentação, 
utensílios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, algumas 
delas não se ajustam aos padrões estabelecidos para este aspec
to do cuidado alimentar. São 37% das crianças de 24 a 36 meses 
que ainda usam mamadeira para tomar leite (Tabela 10); 9,5% das 
crianças dos dois grupos de idade que tomam sopa utilizando este 
mesmo utensílio (Tabela 11), 6% das crianças de 12 a 24 meses que 
usam a mamadeira para tomar alimentos líquidos e 4% das crianças 
deste mesmo grupo que tomam alimentos líquidos com a colher (Ta
bela 12). Deve ser lembrado que estes percentuais são relativos 
ao número de crianças de cada grupo, que recebe estes alimentos.

Admitindo-se que o cuidado da criança no hospital obe
deça restritamente ã orientação dos livros, poderia se estabele
cer que, ao se hospitalizar, estas crianças são submetidas a uma 
brusca mudança em seu cuidado alimentar, no que se refere a este 
aspecto. Mesmo que, quase todos os percentuais, represente uma 
pequena minoria de crianças, essa minoria não deve ser despreza
da; ao contrário, as crianças aí incluídas requerem maior aten
ção, de modo que, ao serem hospitalizadas, não lhes sejam impos
tos métodos padronizados, sem levar em conta seu método habitual.

Provavelmente a melhor conduta nestes casos seria orien
tar a mãe para que ela, apôs a alta da criança, retire gradativa
mente a mamadeira ou a colher, conforme seja o hábito; a não ser 
que a permanência no hospital seja demorada permitindo que o pro
cesso seja aí iniciado, ou até concluído. Isto porém demandaria 
uma criteriosa observação das reações da criança para verificar se 
a intervenção neste sentido, estaria interferindo em sua adapta
ção .
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TABELA 13

EXISTÊNCIA DE UTENSÍLIOS DE USO INDIVIDUAL DA CRIANÇA EM SUA

ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A IDADE.

IDADE DA CRIANÇA
(Em meses)

EXISTÊNCIA DE
UTENSÍLIOS DE 12 a 24 24 a 36 TOTAL

USO INDIVIDUAL F O, 
o F o. 

"o F o. 
'O

Sim 46 92 43 86 89 89

Não 4 8 7 14 11 11

TOTAL 50 100 50 100 100 100
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TABELA 14

QUANTIDADE E TIPO DE UTENSÍLIOS USADOS INDIVIDUALMENTE POR 89 
CRIANÇAS DE ACORDO COM A IDADE.

IDADE DA CRIANÇA 
(Em meses)

12 a 2 4 24 a 36 TOTAL
QUANTIDADE TIPO F o. F % F %

46 100,0 43 100,0 89 100,0

Copo, prato 
e colher 25 54,5 19 44,0 44 49,5

3
Copo, bacia 
de plástico 

e colher
- - 2 4,5 2 2,5

Copo, xícara 
e colher - - 1 2,5 1 1,0

SUBTOTAL 25 54,5 22 51,0 47 5 3,0

Copo e colher 10 21,5 5 12,0 15 17,0

Prato e colher 3 6,5 2 4,5 5 5,5
2

Copo e bacia 
de plástico - 2 4,5 2 2,5

SUBTOTAL 1 3 28,0 9 21,0 2 2 25,0

Copo 8 17,5 9 21,0 17 19,0
1

Prato - - 3 7,0 3 3,0

SUBTOTAL 8 17,5 12 28,0 20 22,0

TOTAL
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TABELA 15

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DE CADA UTENSÍLIO USADO INDIVIDUAL

MENTE POR 89 CRIANÇAS DE ACORDO COM A IDADE.

(ver Tabela 13) .

UTENSÍLIOS
12

F

IDADE DA CRIANÇA
(Em meses)

a 24 24 a 36
(a) o (b)'o r •o

TOTAL

F %

Copo 43 93,5 38 88,5 81 91,0

Colher 38 82,5 29 67,5 67 75,0

Prato 28 61,0 24 56,0 52 58,5

Bacia
de - - 4 9,5 4 4,5

plástico

Xícara - - 1 2,0 1 1,0

(a) As percentagens são relativas ao número de crianças de cada 

grupo de idade, que possuem utensílios de uso individual
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Na Tabela 13 verifica-se que entre os utensílios en
volvidos na alimentação de 89% das crianças, alguns deles são 
usados somente por elas. A Tabela 14 demonstra que entre estas 
crianças, 53% possuem três utensílios de uso individual, sendo o 
copo, o prato e a colher a combinação mais freqüente; 25% usam 
individualmente dois utensílios, destacando-se o copo junto ã co
lher; 22% possuem apenas um utensílio, sendo quase sempre o copo. 
Na Tabela 15 se observa que, considerando cada utensílio separa
damente, o uso individual do copo abrange o maior percentual de 
crianças, isto é, 91%.

Estes resultados indicam que uma maioria significante 
de crianças, esta habituada a receber todos os alimentos ou par
te deles, sempre nos mesmos utensílios. Estes utensílios estão 
entre os objetos que fazem parte de sua vida cotidiana e prova
velmente têm algum significado para elas. BLAKE (1971) inclui os 
objetos entre os elementos que constituem a experiência da crian
ça, e conforme consta na introdução deste trabalho, a autora su
gere que a enfermeira incorpore objetos do lar no cuidado com a 
criança. LANGFORD (1962), também citado no início do trabalho, 
considera importante que a criança possa levar para o hospital 
seus objetos favoritos. Para o autor, eles servirão de ligação 
entre o lar e o novo ambiente.

Apesar de mais da metade das crianças possuir três uten
sílios de uso individual, c possível que lhes sendo permitido le
var para o hospital pelo menos um destes utensílios, isto irã 
contribuir para a manutenção de algum vínculo entre os seus cuidados 
alimentares habituais e os que lhes são oferecidos no hospital. 
Neste caso o utensílio elegível seria o copo, já que é o mais 
freqüente entre os que sao usados individualmente pelas crianças, 
fazendo-se exceção para aquelas que em lugar do copo possuem ou
tro utensílio de uso exclusivamente seu.

Não foram verificadas diferenças significativas entre 
os dois grupos de idade, quanto ao uso individual dos utensílios.
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3.2.4 - APRESENTAÇAO DOS ALIMENTOS NO PRATO DA CRIANÇA

Incluem-se aqui os resultados referentes à maneira co
mo as mães costumam colocar os alimentos no prato da criança(Ta
bela 16), e os motivos pelos quais elas justificam o seu proce
dimento (Tabela 17).

TABELA 16

MANEIRA COMO OS ALIMENTOS SÃO COLOCADOS NO PRATO DE 71 CRIAN-
(b)ÇASv ' DE ACORDO COM A IDADE.

MANEIRA
12
F

IDADE
(Em

a 24
Q.
'O

DA CRIANÇA
meses)

24 a
F

36 TOTAL
O, oo 

'O F

Todos os
alimentos 
misturados.

Os alimentos 
são coloca
dos separa-

20 74 41 93 61 86

dos, cada um 
em um canto 

do prato•

7 26 3 7 10 14

TOTAL 27 100 44 100 71 100

(a) Arroz, feijão, macarrão, farofa, ovo, legumes, carnes e ou
tros alimentos do mesmo tipo.

(b) 15 crianças não recebem alimentos referidos na letra (a) e ape
nas 14 recebem pirão,purê ou caldo de feijão,de carne ou de 
peixe ligeiramente engrossado com farinha de mandioca.
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TABELA 17

MOTIVOS APRESENTADOS POR 71 MAES, PARA JUSTIFICAR SUA MANEIRA
DE COLOCAR OS ALIMENTOS NO PRATO DA CRIANÇA-

MANEIRA COMO 
OS ALIMENTOS 
SAO COLOCA
DOS NO PRATO

MOTIVOS F %

Para a criança aceitar melhor 
os alimentos. 29 42,5

Todos os
É mais fácil para dar a comi
da . 7 10,0

alimentos 
misturados. Fica mais gostoso. 10 15,0

Faz parte dos hábitos da 
lia.

f amí- 11 16,5

É melhor para engolir 7 10,0

Outros 4 6 ,0

SUBTOTAL 68 100,0

Porque a criança gosta mais
Cada alimen- de uma coisa que de outra . Dou
to em um primeiro o que ela gosta, de- 4 40,0
canto do pra pois vou insistindo para ela
-to. comer os outros.

Outros 'a 6 60 ,0

SUBTOTAL 10 100 ,0

TOTAL 78 109 ,0

(a) Estão especificados no anexo 6.

(b) 7 mães apresentaram mais de um motivo.
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A Tabela 16 apresenta que 86% das mães de crianças dos 
dois grupos de idade, que recebem alimentos sólidos variados,cos
tumam misturar todos os alimentos no prato. Este resultado não 
corresponde à explicação de CRESPIM (1978), que ao se referir ã 
comidinha da criança, diz que os alimentos nela incluídos são 
apresentados no mesmo prato, mas separados uns dos outros.Somen
te 14% das mães preparam o prato da criança desta maneira.ALCÂN
TARA (1978) apoia os dois tipos de procedimentos, enfatizando as 
preferências da criança. Diz o autor que algumas crianças pre
ferem comer cada alimento separado, outras preferem que todos os 
alimentos sejam colocados juntos no prato,

Na Tabela 17, verifica-se que entre as maes que colo
cam todos os alimentos misturados, a justificativa mais freqüen
te para esta maneira de preparar o prato da criança, que abran
ge 42,5% destas mães, se refere ã melhor aceitação dos alimen
tos. As justificativas das maes que colocam cada alimento em um 
canto do prato foram bastante diversificadas, sendo que a res
posta que atingiu o maior percentual (40%) se refere ãs prefe
rências alimentares da criança. Dizem as mães que agem assim 
porque a criança gosta mais de uma coisa que de outra; deste mo
do, ê dado primeiro o que ela gosta mais e depois vai sendo in
sistido para que ela coma os outros alimentos.

Analisando as respostas das mães que adotam um ou ou
tro procedimento, verifica-se que estes procedimentos são con
dicionados por motivos, quase sempre válidos, não se podendo es
tabelecer qual é a melhor maneira de preparar o prato da crian
ça. É uma questão individual e por isto deve ser respeitada.

Em relação ãs diferenças entre os dois grupos de idade 
se observa que o percentual de crianças que recebem todos os ali
mentos misturados ê maior no grupo de 24 a 36 meses, enquanto que 
entre as crianças que recebem os alimentos separados, o maior 
percentual corresponde ao grupo de 12 a 24 meses.
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3.2.5 - ACOMODAÇAO DA CRIANÇA PARA RECEBER A ALIMENTAÇAO.

Este aspecto se refere ao local onde as mães costumam 
acomodar a criança para tomar a mamadeira (Tabela 18), e para 
receber alimentos por outros meios (Tabela 20). Os motivos apre
sentados pelas mães para justificar a escolha do local também 
são referidos e se encontram nas Tabelas 19 e 21.

TABELA 18

ACOMODAÇÃO DE 55CRIANÇAS, CONFORME A IDADE, PARA TOMAR A

MAMADEIRA.

(a) 45 crianças não se alimentam por meio da mamadeira.

ACOMODAÇÃO 
DA 

CRIANÇA 12

F

IDADE
(Em

a 24
o
"o

DA CRIANÇA
meses)

TOTAL24 a

F

36
o, o F O, 

o

No colo 
da mae 2 5 6 4,5 5 31,0 30 54,5

Na rede 9 23,0 10 62,5 19 34,0

No colo 
ou na rede 3 7,5 - - 3 5,5

No sofá 1 2,5 - - 1 2,0

Na cama 1 2,5 1 6,5 2 4,0

TOTAL 39 100,0 16 L00,0 55 100,0
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TABELA 19

MOTIVOS APRESENTADOS POR 52 MÃES(a) PARA JUSTIFICAR A ACOMODAÇÃO

DA CRIANÇA, NO COLO E NA REDE, PARA TOMAR A MAMADEIRA.

ACOMODAÇÃO
DA CRIANÇA MOTIVOS FREQÜÊNCIA O. 

'o

Mais conforto e melhor acomoda
ção para a criança. 14 42,5

No colo A criança ainda ê muito pequena. 8 2 4,5

Outros . 11 33,5

SUBTOTAL 33 100,0

Mais conforto e melhor acomoda
ção para a criança. 13 59 ,0

Na rede Na hora do mingau a criança jã 
esta na rede (à noite ou pela 
manha bem cedo).

5 23,0

Outros(k)w 4 18,0

SUBTOTAL 22 100 ,0

TOTAL k ' 55 105 ,0

(a) Os motivos da mãe cujo filho é acomodado no sofã e daquelas 
cujos filhos sao acomodados na cama constam do anexo 7.

(b) Estão especificados 'no anexo 7.
(c) As 3 mães que acomodam a criança no colo ou na rede aparecem 

nas duas situações.
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Os resultados constantes na Tabela 18 demonstram que 
mais da metade (54,5%) das crianças que se alimentam por meio da 
mamadeira costumam ser acomodadas no colo da mãe para este fim. 
Segundo GONZALEZ (1977) e ALCÂNTARA (1978),este é o procedimento 
adequado para dar a mamadeira à criança, pois atende sua neces
sidade de carinho e contato corporal com a mãe, o que lhe pro
porciona segurança e prazer. Embora a recomendação dos autores 
esteja voltada para a criança no primeiro ano de vida, ela estã 
sendo aqui considerada, porque, como se sabe, a necessidade de 
carinho e contato físico continuam durante toda a infância.

Perguntando-se às mães porque costumam colocar a crian 
ça no colo para dar a mamadeira (Tabela 19), o motivo que reu
niu maior número de respostas, cujo percentual foi de 42,5%, es
tã relacionado com mais conforto e melhor acomodação da criança. 
24% das mães responderam que colocam a criança no colo, porque 
ela ainda é muito pequena. Este percentual ê representado prin
cipalmente por mãe de crianças de 12 a 24 meses. 33,5% das mães 
apresentaram motivos variados que se encontram especificados no 
Anexo 7. As mães não expressaram textualmente a preocupação com 
a importância do contato corporal ou de fazer carinho à criança.

A acomodação da criança na rede para tomar a mamadei
ra é também comum. Foi encontrado que 34% das mães de crianças 
que se alimentam por este método (Tabela 18), adotam este proce
dimento. A utilização da rede neste aspecto do cuidado reflete 
um dos costumes regionais, que é seu uso em lugar da cama ou do 
berço.

Entre as mães que acomodam a criança na rede para to
mar a mamadeira, o maior número de respostas para justificar es
te procedimento (Tabela 19) também se refere a mais conforto e 
melhor acomodação para a criança, que atingiu um percentual de 
59%. 23% das mães responderam que na hora do mingau a criança 
jâ estã na rede (ã noite ou pela manhã bem cedo) , por isto ela 
toma o alimento aí mesmo. 18% apresentaram vários motivos, en
contrando-se em anexo.
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As justificativas referentes a um ou outro procedi
mento indicam que a preocupação da maioria das mães estã volta
da principalmente para a criança e não para suas próprias con
veniências. De um modo geral, os motivos são bem definidos, o 
que leva a crer que o procedimento ê regularmente adotado.

Neste aspecto, são óbvias as mudanças decorrentes da 
hospitalização no cuidado da criança. Em relação ãs crianças 
que gozam do contato físico materno, a perda desse contato tal
vez possa ser atenuada, se outra pessoa substituir a mãe, assu
mindo uma atitude maternal ao colocar a criança no colo para 
lhe dar a mamadeira. Quanto ãs crianças que são acomodadas na 
rede, sabendo-se da ausência deste recurso no hospital, pelo me
nos para crianças de baixo nível sócio-econômico, elas invaria
velmente são submetidas a uma mudança. A ausência da rede en
tretanto, estã muito mais envolvida com os cuidados da criança 
com relação ao sono do que com os cuidados alimentares.

Comparando os resultados referentes aos dois grupos 
de idade, verifica-se na Tabela 18 que a acomodaçao no colo é 
mais freqüente entre as crianças de 12 a 24 meses, apresentando 
um percentual de 64,5%, enquanto que entre as crianças de 24 a 
36 meses a acomodação na rede alcança o maior percentual, que ê 
de 62,5%. Esta diferença, naturalmente estã relacionada com 
o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças de 24 a 
36 meses, permitindo-lhes segurar a mamadeira sem ajuda.
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TABELA 20

ACOMODAÇAO DE 90 CRIANÇASv 7, CONFORME A IDADE, PARA RECEBER A

ALIMENTAÇÃO POR OIJTROS MEIOS QUE NÃO A MAMADEIRA.

(a) 10 criancas se alimentam exclusivamente por meio da mamadeira.

ACOMODAÇÃO

IDADE
(Em

DA CRIANÇA 
meses)

12
F

a 24
o. o

24 a
F

36
o. o

TOTAL
F Q, o

No chão 8 21,5 17 32,5 25 28,0

Na cadeira junto 6 16,0 18 35,0 24 26,5a mesa

No colo da mãe 9 24,0 2 4,0 11 12,5

Numa cadeira fora 4 10,5 6 11,5 10 11,0
da mesa

Em cima da mesa 4 10,5 5 9,5 9 10,0

No colo da mãe ou 5,0 2,02 1 3 3 / 5em cima da mesa

No colo ou no chão 2 5,0 - - 2 2,0

Na cama 1 2,5 - - 1 1,0

Nao tem acomodação
certa 2 5,0 3 5,5 5 5,5

TOTAL 38 100,0 52 100,0 90 100,0
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TABELA 21

MOTIVOS APRESENTADOS POR 84 MÃES PARA JUSTIFICAR A ACOMODAÇÃO DAS 
CRIANÇAS, PARA RECEBER A ALIMENTAÇÃO POR OUTROS MEIOS QUE NÃO A 

MAMADEIRA.

ACOMODAÇÃO
DA CRIANÇA

MOTIVOS F "o

Porque não tem perigo de a criança cair. 10 37,0

No chão Porque a criança gosta. 7 26,0
É mais pratico. 4 15,0
Outros . 6 22,0

SUBTOTAL 27 100,0

Formação de bons costumes na criança. 9 37,5
Numa cadeiç Para poder comer junto com outras pes-
ra junto a soas da casa. 5 21,0

mesa Outros(k)e 10 41,5
SUBTOTAL 24 100,0

Assim a criança aceita melhor os alimen
tos . 7 44,0

No colo Para a criança comer mais ligeiro. 4 25,0
Outros(k), 5 31,0

SUBTOTAL 16 100,0

Assim fica em uma boa posição para lhe
Em cima da dar o alimento na boca. 7 58,5

mesa Outros . 5 41,5
SUBTOTAL 12 100,0

Existência de uma "cadeirinha" ou "ban-
Numa cadei- quinho" onde a criança gosta de sentar
ra fora da para comer, não sendo eles adaptáveis ã

mesa altura da mesa 7 70,0
Outros o 3 30,0

SUBTOTAL 10 100,0

TOTAL 89 105,0
(a) Os motivos da mãe, cujo filho é acomodado na cama e daquelas 

cujos filhos não têm lugar certo para comer,constam do anexo 
8.

(b) Estão especificados no anexo 8.
(c) As três maes que acomodam a criança no colo ou em cima da me

sa aparecem nas duas situações. 0 mesmo acontece com as duas 
mães que acomodam a criança no colo ou no chao.
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Os resultados registrados na Tabela 20 indicam que 
para receber os alimentos servidos por outros meios que não a 
mamadeira, as crianças costumam, com maior freqüência, ser aco
modadas no chão e em uma cadeira junto à mesa, cujos percen
tuais são de 28% e 26,5% respectivamente. 12,5% das crianças 
recebem estes alimentos sentadas no colo da mãe, sendo que este 
percentual corresponde principalmente a crianças de 12 a 24 me
ses.

Verificando-se esses resultados por grupo de idade en
contra-se que mesmo para receber alimentos que não são servi
dos por mamadeiras, o número de crianças mais jovens acomoda
das no colo atinge o maior percentual (24%) . Em segundo lugar 
estas crianças costumam ser acomodadas no chão com um percen
tual de 21,5%. Já o número de crianças mais velhas colocadas no 
colo da mãe ê muito baixo e corresponde a 4%. Elas são mais fre- 
qüentemente acomodadas em uma cadeira junto à mesa, registran
do-se aí um percentual de 35%. Ê também elevado o percentual de 
crianças deste grupo que sao acomodadas no chão (32,5%).

Foi encontrado ainda que 11% das crianças dos dois 
grupos de idade são colocadas em uma cadeira fora da mesa e 10% 
se alimentam em cima da mesa.

LAUPUS. (1971) considera que para que a criança coma 
com comodidade é necessário acomodá-la em uma cadeira de altura 
adequada, com descanço para os pés. ALCÂNTARA (1978) se refere 
à importância da boa posição corporal da criança para receber 
a alimentação, porém não indica onde ela deve ser acomodada.

Nenhum dos locais de acomodação aqui relacionados aten
dem totalmente às exigências dos autores. Provavelmente as
crianças, acomodadas em uma cadeira junto ou separada da mesa 
e no colo da mãe, são as que gozam de maior comodidade e o seu 
corpo é mantido em melhor posição, ao contrário das crianças 
acomodadas no chão ou em cima da mesa.

Nas respostas das mães para justificar porque acomo
dam seus filhos em um destes locais (Tabela 21), quase não se 



-61-

verifica a preocupação com a comodidade ou com a posição corpo
ral da criança. Entre as mães que acomodam a criança em cima da 
mesa, há referência à boa posição, mas não em relação ã situação 
corporal da criança e sim relacionada com a facilidade para lhe 
dar os alimentos na boca. Observa-se porém a existência de ou
tros motivos, que na sua maioria, aparentemente, também são úteis 
ã criança. Estes motivos estão presentes até mesmo entre as 
mães que acomodam a criança no chão. 37%, que representa o maior 
percentual destas maes, responderam que a criança comendo no 
chão nao tem perigo de cair. Isto indica que a segurança da 
criança é a principal preocupação deste grupo de mães ao esco
lher o local para lhe servir as refeições.

Aqui também são evidentes as mudanças nos cuidados 
alimentares da criança, por ocasião do seu ingresso no hospital. 
Presume-se que aí não seja aceitável que as crianças recebam os 
alimentos sentadas no chão ou em cima da mesa. Acredita-se po
rém que a criança é menos afetada por estas mudanças, quando o 
hospital dispõe de um ambiente próprio para suas refeições, cujo 
espaço físico, moveis e decoração, são adequados ãs caracterís
ticas infantis, podendo até constituir um aspecto agradável da 
hospitalização. Mesmo assim, não seria dispensável um esquema 
flexível, de modo a permitir a continuidade do hábito da crian
ça, caso suas reações indiquem a necessidade.

I —ccnERll nA CFM1
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3.2.6 - PERMANÊNCIA DAS MAES JUNTO A CRIANÇA ENQUANTO

ELA SE ALIMENTA.

Os resultados referentes às maes que permanecem ou 
não junto ã criança nos momentos das refeições estão apresen
tados na Tabela 22. Na Tabela 23 constam os motivos expostos 
por estas mães para justificar sua permanência ou não junto a 
criança. Ao ser investigado este aspecto, não foram abordadas 
19 mães que acomodam seus filhos exclusivamente no colo para dar 
os alimentos, porque elas logicamente permanecem junto a eles, 
o que justifica sua inclusão na Tabela 22. Porém estas mães 
não foram incluídas na Tabela 23, porque evidentemente o moti
vo pelo qual elas permanecem junto à criança é para colocã-la 
no colo.

TABELA 22

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DAS MÃES, DE ACORDO COM A IDADE DA 
CRIANÇA, QUE PERMANECEM OU NÃO JUNTO A ELA NOS MOMENTOS DAS 

REFEIÇÕES.

PERMANÊNCIA DA MÃE 
JUNTO Ã CRIANÇA 12

F
a 24

q,
"o

IDADE 
(Em
24
F

DA CRIANÇA 
meses)

a 36
o. 
*o

TOTAL
F g, 

o

Sim 4 4 38 31 62 75 75

Nao 6 12 19 38 25 25

TOTAL 50 100 50 100 100 100
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TABELA 23

MOTIVOS APRESENTADOS POR 81 MÃES PARA JUSTIFICAR PORQUE PERMA
NECEM OU NÃO JUNTO Ã CRIANÇA ENQUANTO ELA SE ALIMENTA.

PERMANÊNCIA
MOTIVOS F. o 

oDA
TO

MAE JUN-
Ã CRIANÇA

Sim Para a criança aceitar melhor os ali
mentos .

17 28,5

Para ajudar a criança, ela ainda não 
come sozinha.

13 21,5

Todos em casa comemos juntos. 7 12,0

Porque a criança pode se engasgar. 6 10,0

Evitar que a criança derrame a comida, 
jogue a colher ou o prato no chão.

6 10,0

Botar sentido para a criança não cair. 4 6,5
Outros (b) . 3 5,0

SUBTOTAL 60 100,0

Nao Tenho muita coisa para fazer. 16 51,5

Não precisa, a criança já sabe comer 
sozinha.

10 32,0

Outros . 5 16,5

SUBTOTAL 31 100,0

TOTAL ' 91 100 , C

(a) 19 mães que acomodam as crianças exclusivamente no colo nao fo
ram incluídas nesta Tabela.

(b) Estão especificadas no anexo 9.

(c) 10 mães apresentaram mais de um motivo.
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Conforme a Tabela 22, 75% das mães permanecem junto à 
criança enquanto ela se alimenta e 25% das crianças nao contam 
com a presença das maes nestas ocasiões.Verifica-se entre os 
dois grupos de idade que o número de mães que permanecem junto 
à criança ê superior no grupo de 12 a 24 meses.Neste o percentual ê de 88% 
enquanto que no grupo de 24 a 36 meses é de 62%. Talvez esta 
diferença esteja relacionada com a maior dependência das crian
ças mais jovens.

De acordo com as considerações de RUBIN (1967),em re
lação a este aspecto, a maioria das crianças, aqui consideradas, 
estã recebendo um bom cuidado alimentar. Para a autora, a pes
soa responsável pela alimentaçao da criança deve estar presen
te nos momentos de suas refeições. Isto faz com que o seu ape
tite e interesse pela comida sejam mais acentuados. Se a crian
ça é deixada sozinha, o seu interesse ê mínimo. Ela interrompe 
abruptamente as refeições ou fica brincando com a comida.

Entre os motivos apresentados pelas mães para expli
car porque ficam junto ã criança (Tabela 23), o que reune maior 
percentual estã relacionado com a opinião da autora; isto é,28,5% 
das mães responderam que permanecem junto ã criança porque assim 
ela aceita melhor os alimentos. Outras mães responderam que 
permanecem junto para evitar que a criança derrame a comida, 
jogue a colher ou o prato no chão. Este motivo foi apresentado 
por 10% das mães e talvez também esteja relacionado com a opi
nião de RUBIN (1967), quando ela diz que se a criança ê deixada 
sozinha, fica a brincar com a comida

Em suas justificativas, todas as mães deste grupo de
monstraram que seu procedimento estã condicionado a um motivo 
específico e que quase sempre este motivo estã centrado na crian
ça. Assim, é possível que estas mães estejam sempre presentes 
nos momentos das refeições de seus filhos, e que para eles a 
perda dos cuidados maternos seja mais dolorosa.

Das mães que não permanecem junto à criança, 51,5%jus
tificaram que têm muita coisa para fazer, 32% responderam que 
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nao precisam ficar junto pois a criança jã sabe comer sozinha; 
16,5% apresentaram outros motivos. Os motivos apresentados por 
estas mães estão muito mais relacionados com suas próprias con
veniências do que com as necessidades da criança.

Ê possível que as crianças que contam com a presença 
da mãe na hora das refeições, ao serem hospitalizadas, sofram 
mais do que as outras as modificações em seus cuidados habituais, 
daí a importância dos cuidados substitutos. As crianças cujas 
mães não lhes fazem companhia durante a alimentação também não 
devem ser negligenciadas. Oferecer-lhes, nesta ocasião, a com
panhia de uma pessoa que lhes sejam agradável pode representar 
para ela uma vantagem da hospitalização.
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3.2.7 - COMUNICAÇÃO VERBAL DA MAE COM A CRIANÇA EN
QUANTO ELA SE ALIMENTA.

Este aspecto envolve as mães que permanecendo junto às 
crianças nos momentos das refeições, conversam com elas, cantam 
ou lhe contam histórias (Tabela 24); bem como envolve suas jus
tificativas para este procedimento (Tabela 25).

TABELA 24

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DE 75 MÃES(a) QUE, DE ACORDO COM A

(a) 25 mães não permanecem junto à criança nos momentos .das re

feições , conforme Tabela 22.

IDADE DA CRIANÇA, SE COMUNICAM, OU NÃO, VERBALMENTE COM ELA NOS

MOMENTOS DAS REFEIÇÕES.

COMUNICAÇÃO DA 
MÃE COM A CRIANÇA

12
F

a 24
Q.
'O

IDADE
(Em

24
F

DA CRIANÇA 
meses)

a 36
o. 
o

TOTAL
F o,

G

Sim 19 43 15 48,5 34 45

Não 25 57 16 51,5 41 55

Total 44 100 31 100 75 100



TABELA 25

MOTIVOS APRESENTADOS POR 75 MAES PARA JUSTIFICAR PORQUE SE COMU

NICAM, OU NÃO, VERBALMENTE COM A CRIANÇA, DE ACORDO COM A IDADE,

ENQUANTO ELA SE ALIMENTA .

COMUNICAÇÃO
VERBAL DA
MÃE COM A
CRIANÇA

MOTIVOS F Q, 
O

Melhor aceitaçao dos 
mentos.

ali- 23 64,0

Sim Gosto de cantar para a
criança ou conversar 
ela.

com 4 11,0

Outros . 9 25,0

SUBTOTAL 36 100.0

Nunca foi preciso; a 
ança sempre comeu bem

cri -
. 19 46,0

Para a criança não 
trair da comida.

di s- 8 19,5

Não Porque a criança ainda não 
entende. 4 10,0

Nao se deve conversar 
hora das refeições.

na 6 14,5

Outros 4 10,0

SUBTOTAL 41 100,0

(b) TOTAL1 ' 77 102,0

(a) Estão especificados no anexo 10.
(b) 2 mães apresentaram mais de um motivo.
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Na Tabela 24, verifica-se que das 75 mães que permane
cem junto à criança nos momentos das refeições, 45% se comunicam 
verbalmente com ela. Mais da metade das mães não se comunicam 
verbalmente com a criança, embora seja possível a existência de 
outros tipos de comunicação, que não puderam ser investigados pe
lo método utilizado nesta pesquisa. Estes resultados correspon
dem à expectativa de LIDZ ( 1973) , para o qual, apesar da impor
tância da comunicação da mãe com a criança, são muitas as que se 
mantêm relativamente silenciosas enquanto lhe dão cuidados. Pa
ra o autor, quando a mãe se comunica com a criança durante os 
cuidados, estã estimulando seu desenvolvimento verbal e intelec
tual .

ERICKSON (1976) considera que a comunicação verbal da 
mãe com a criança contribui para estimular o desenvolvimento da 
linguagem. Em seu guia para coleta de dados para avaliação dos 
estímulos ambientais necessários ao desenvolvimento infantil, a 
autora inclui uma pergunta sobre a conversação espontânea da mãe 
com a criança, durante os cuidados, entre os quais, os cuidados 
alimentares.

A importância da comunicação da mãe com a criança, en
quanto lhe dâ alimentação ou realiza outros cuidados, é conside
rada pela Seção de Higiene Mental da disciplina de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que faz cons
tar este aspecto, entre os conselhos aí utilizados, no que se re
fere aos cuidados com a criança.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 25, as 
mães que se comunicam com a criança durante as refeições, não 
têm em vista seu desenvolvimento. A maioria delas procedem des
ta maneira, porque estão interessadas em que a criança aceite me
lhor os alimentos; o que de certa forma indica que elas reconhe
cem que a comunicação com a criança constitui uma de suas neces
sidades. Suas respostas significam que quando nos momentos de 
refeições esta necessidade é atendida, a criança se alimenta me
lhor. Este motivo foi apresentado por 64% das mães que se comu
nicam com a criança. 11% responderam que gostam de cantar para 
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a criança ou conversar com ela.

A relação entre a comunicação verbal com a criança e 
a aceitação do alimento é também observada entre as mães que 
não se comunicam com seu filho nos momentos das refeições. 46% 
(maior percentual neste grupo) responderam que nunca foi preci
so conversar, porque a criança sempre comeu bem. Os motivos 
apresentados pelas mães que se mantêm silenciosas ao dar a ali
mentação ã criança evidenciam que elas desconhecem a necessi
dade da comunicação verbal com seu filho.

Quanto a este aspecto do cuidado, não foram encontra
das diferenças significativas em relação à idade.

As crianças cujas mães, além de permanecer junto a sí, 
se comunicam verbalmente com elas, provavelmente sentirão ainda 
mais a falta dos cuidados maternos. Mais uma vez, destaca-se a 
importância dos cuidados substitutos. Ãs crianças que não con
tam com esse tipo de atenção, com certeza, encontrá-lo no hos
pital será útil não somente para proporcionar-lhes uma imagem 
positiva do novo ambiente, mas também para estimular seu desen
volvimento verbal e intelectual.
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3.2.8 - ALIMENTAÇãO DA CRIANÇA EM COMPANHIA DE OUTRAS 
PESSOAS DA CASA.

Neste aspecto estão focalizados os resultados referen
tes às crianças que se alimentam ou não em companhia de outras 
pessoas da casa e se estas pessoas são crianças, adultos ou são 
crianças e adultos. Estes resultados constam na Tabela 26. São 
também focalizados os resultados que indicam a quantidade e ti
po de refeições que as crianças costumam receber em companhia de 
alguém, os quais estão registrados na Tabela 27.

TABELA 26

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DAS CRIANÇAS QUE SE ALIMENTAM OU NÃO

EM COMPANHIA DE OUTRAS PESSOAS DA CASA DE ACORDO COM A IDADE DAS

CRIANÇAS E DO(S) ACOMPANHANTE (S).

ALIMENTAÇAO
CRIANÇAS EM
PANHIA DE 01

PESSOAS

DAS
COM-
JTRAS ACOMPANHANTE (S)

12
F

IDADE DA CRIANÇA

a 24
o 
o

(Em

24
F

meses)

a 36
o, 
*o

TOTAL
F Q. O

SÕ crianças ] 1 22 18 36 29 29

Sõ adultos 2 4 6 12 8 8
Sim

Crianças e 6 12 10 20 16 16adultos

SUBTOTAL 19 38 34 68 53 53

Não 31 62 16 32 47 47

TOTAL 50 100 50 100 100 100
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TABELA 27

QUANTIDADE E TIPO DE REFEIÇÕES QUE 53 CRIANÇAS, DE ACORDO COM A

IDADE, COSTUMAM RECEBER EM COMPANHIA DE OUTRAS PESSOAS DA CASA.

REFEIÇÕES

QUANTIDADE TIPO
12
F

IDADE
(Em

a 24
o.
'O

DA CRIANÇA
meses)

TOTAL24 a
F

36
O, O F o,"o

Café,
Almoço 8 42 18 53,0 26 49,0e
Jantar

Caf ê
e 3 16 3 9,0 6 11,0

Almoço
2

Almoço
e 2 10,5 8 23,0 10 19,0

Jantar

SUBTOTAL 5 26,5 11 32,0 16 30,0

Caf e 1 5,0 3 9,0 4 7,5
1

Almoço 5 26,5 2 6,0 7 13,5

SUBTOTAL 6 31,5 5 15,0 11 21,0

TOTAL 19 100,0 34 100,0 53 100,0
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Registra a Tabela 26 que 53% das crianças costumam re
ceber refeições em companhia de outras pessoas da casa; isto é, 
costumam se alimentar no mesmo local e ao mesmo tempo que outras 
pessoas, independente de a mãe permanecer junto à ela, pois mes
mo estando junto, a mãe poderã se alimentar ao mesmo tempo ou 
não. 47% das crianças se alimentam separadamente de outras pes
soas da casa.

Entre as crianças que compartilham as refeições com 
outras pessoas, o maior percentual corresponde ao grupo de 24 
a 36 meses, onde se verificam 68%, enquanto que nas crianças de 
12 a 24 meses o percentual é de 38%.

Verifica-se ainda na Tabela 26 que as crianças são 
acompanhadas principalmente por outras crianças, sendo o per
centual de 29%. As crianças que têm a companhia de outras crian
ças e adultos, correspondem a 16%, 8% se alimentam na compa
nhia somente de adultos.

Na Tabela 27 se observa que entre as crianças que se 
alimentam junto a outras pessoas, 49% desfrutam da companhia 
destas pessoas em todas as refeições do dia. 30% são acompa
nhadas por outras pessoas no café e no almoço ou no almoço e no 
jantar e 21% têm companhia apenas no café ou no almoço.

RUBIN (1967) admite que comer ao mesmo tempo e no mes
mo lugar com outras pessoas constitui uma oportunidade de so
cialização para a criança. É primeiramente na mesa junto ã fa
mília que a criança é inteirada dos costumes sociais e valores 
de sua sociedade. Para ORNELLAS (1970), a socialização da crian
ça se desenvolve principalmente em função da situação alimentar. 
Estes autores não fazem referência à idade em que estas crian
ças deverão compartilhar as refeições com a família.

LAUPUS (1971) sobrepõe a importância da formação dos 
hábitos alimentares, nesta idade, aos aspectos socializantes da 
alimentação. Aconselha que, no segundo ano de vida, a criança 
deve ser alimentada separada de outras crianças da família,por
que elas podem influenciar suas preferências e aversões alimen-
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tícias. Para o autor os hábitos alimentares adquiridos nos dois 
primeiros anos de vida exercem grande influência sobre os anos 
seguintes. A recomendação do autor nao atinge a maioria das
crianças, incluídas neste estudo, que se alimentam juntamente com 
outras pessoas, uma vez que se trata de crianças, cuja idade é 
superior a 2 anos.

BLAKE (1971)considera que sõ a partir dos 3 anos é que 
a criança estã apta a fazer as refeições junto ã família. Apesar 
desta restrição, constata-se que mais da metade das crianças, 
cujas mães constituíram a população desta pesquisa, desfrutam da 
oportunidade de socialização, referida anteriormente pelos auto
res; sendo que as crianças de 1 a 2 anos constituem aproximada
mente apenas a terça parte do total destas crianças.

RUBIN (1967) admite ainda que a alimentação da criança 
junto a outros membros da família contribui para desenvolver ne
la o sentimento de pertencer a seu grupo familiar. Partindo des
te princípio é de se esperar que estas crianças, ao se separar
deste grupo, sejam emocionalmente mais afetadas, do que aquelas 
que se alimentam isoladamente. A existência de um ambiente ade
quado para as refeições, que ofereça atrativos ã criança, pare
ce ser útil, também em. relação a este aspecto, no sentido de
neutralizar os efeitos desta separação. A companhia de pessoas 
agradáveis ã criança, certamente, também contribuirá para este 
fim.
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4 - COMENTÁRIO FINAL

Pelas características dos cuidados maternos aqui reve
ladas, verifica-se que cabe à enfermeira, pela natureza de suas 
atividades, maior participação na redução das mudanças determina
das pela hospitalização, nos cuidados alimentares da criança. Sua 
ação pode ser direta, junto à criança; e indireta, atuando como 
um elemento de ligação entre a criança e outros profissionais en
volvidos nestes cuidados.

De acordo com os comentários realizados juntamente com 
os resultados, observa-se que, para oferecer ã criança hospitali
zada cuidados alimentares que, pelas suas características,se apro
ximem o máximo possível daqueles que lhes são habitualmente ofe
recidos pela mãe, não são exigidos procedimentos complicados nem 
recursos excepcionais. Os procedimentos a serem adotados depen
derão do grau de sensibilização da enfermeira para a problemática 
da criança hospitalizada, bem como da sua capacidade criativa. 
BLAKE (1971), se referindo a atuação da enfermeira dentro desta 
problemática afirma: "A assistência ã criança, exige o exercício 
constante da inteligência e imaginação por parte da enfermeira."

Em relação aos recursos, avalia-se que o mais importan
te ê o recurso de pessoal, não somente em termos de quantidade mas 
principalmente de qualidade. Ê necessário que os elementos da 
equipe de enfermagem, em todos os níveis, conheçam os aspectos 
psicológicos da criança, os efeitos da hospitalização e, particu
larmente, das mudanças daí decorrentes sobre o seu equilíbrio emo
cional. Assim todos poderão envidar esforços no sentido de, en
tre outras medidas, oferecer ã criança o tipo de cuidado propos
to neste estudo, mesmo quando os demais recursos não forem ple
namente satisfatórios.

Conforme pode ser observado no desenvolvimento deste es
tudo, não se deseja que todas as características dos cuidados ma
ternos sejam rigorosamente mantidas no cuidado hospitalar. As li
mitações impostas pela doença, pelo tratamento ou por outros mo
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tivos especiaiSj têm que ser admitidas. Ê desejável que estas 
características sejam mantidas na medida do possível e que, quan
do por algum motivo o cuidado for realizado de maneira diferen
te, a enfermeira esteja consciente disto, para poder observar as 
possíveis reações da criança e intervir adequadamente, no senti
do de ajudá-la a se adaptar a nova situação.

Embora seja reconhecido que,com uma atuação conjunta 
de todos os profissionais, seriam obtidos resultados de maior al
cance, no que se refere ã eliminação ou redução dos traumas da 
criança hospitalizada, deve-se reconhecer que a ausência desta 
atuação multiprofissional não invalida a iniciativa da enfermei
ra» Acredita-se que o mínimo que puder ser feito resultará em 
algum benefício para a criança, cujos problemas emocionais têm 
sido, na maioria das vezes, negligenciados em nosso meio hospi
talar .
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5 - CONCLUSÃO

De acordo com os resultados, constata-se que o objeti
vo principal desta pesquisa foi alcançado. Nos diversos itens 
correspondentes aos aspectos selecionados para a investigação, 
encontram-se caracterizados os cuidados maternos envolvidos na 
rotina alimentar de crianças de 12 a 36 meses, residentes em 
Fortaleza - Ceara e pertencentes a famílias de renda mensal si
tuada entre 1 a 3 salários mínimos.

Quanto ao objetivo secundário, foi constatado que a 
maneira como os cuidados alimentares são oferecidos à criança pe
la população de mães entrevistadas varia de acordo com a idade 
da criança, no que se refere a mais da metade dos aspectos in
vestigados. Apresentam variações os cuidados maternos corres
pondentes aos tipos de alimentos que costumam ser oferecidos ãs 
crianças e ã forma como eles são servidos, aos tipos de uten
sílios usados na alimentação das crianças, à apresentação dos 
alimentos no prato, à acomodação das crianças para receber a 
alimentação, à permanência das mães junto às crianças e ao há
bito de as crianças receber as refeições em companhia de outras 
pessoas da casa. Não foram encontradas diferenças sensíveis 
quanto aos cuidados relacionados com o número de refeições diá
rias, intervalo entre as refeições, inclusão de merenda nos in
tervalos, existência de utensílios de uso individual pelas crian
ças, na sua alimentação e comunicação verbal das mães com as 
crianças.

Embora não faça parte dos objetivos estabelecidos pa
ra este estudo, foi constatado que os procedimentos maternosque 
fazem parte dos cuidados oferecidos à criança na hora da ali
mentação,são condicionados por motivos que refletem a preocu
pação das mães ao adotar um determinado procedimento. De um mo
do geral a preocupação das mães estã muito mais voltada para 
o conforto, bem-estar e segurança das crianças bem como para a 
melhor aceitação dos alimentos por elas,do que para suas pró-
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prias conveniências.

Apesar de o processo de amostragem ter sido represen
tativo, os dados revelados neste trabalho não devem ser genera
lizados para todas as crianças da mesma idade e classe social 
das crianças cujas maes fizeram parte da populaçao estudada.Isto 
iria contrariar a orientação do cuidado individualizado. Confor
me a finalidade da pesquisa, estes dados servem para orientar 
procedimentos gerais de enfermagem, no sentido de reduzir as mu
danças impostas pela hospitalização nas rotinas dos cuidados ali
mentares da criança ou os efeitos delas decorrentes. Servem tam
bém para avaliar os recursos necessários à realização destes pro
cedimentos, de modo que possam ser atendidas as características 
individuais das crianças, conhecidas na ocasião do seu ingresso 
no hospital.

Deve-se ressaltar que, apenas por necessidade de limi
tação, esta pesquisa restringiu-se aos cuidados maternos na área 
alimentar, o que representa muito pouco em relaçao a suas neces
sidades gerais. Desta forma recomenda-se a realização de estu
dos semelhantes nas áreas de sono, higiene, eliminação, recrea
ção e atividade física.
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6 - RESUMO

Este estudo caracteriza, segundo alguns aspectos, os 
cuidados maternos envolvidos na rotina alimentar de crianças de 
12 a 36 meses, residentes em Fortaleza - Ceara e pertencentes 
a famílias de renda mensal situada entre 1 a 3 salários mínimos. 
Apresenta a variação existente, em relação ã idade da criança, 
na maneira como as mães realizam estes cuidados.

A investigação foi realizada em sete hospitais pediá
tricos da cidade de Fortaleza e a população se constituiu por 
100 mães que acompanhavam seus filhos para serem admitidos em 
um destes hospitais. As mães foram selecionadas de acordo com 
a idade das crianças que se pretendia focalizar e com a renda 
mensal de suas famílias. Para a coleta de dados foi utilizado 
um formulário, preenchido por meio de uma entrevista com as mães. 
Os resultados foram analisados em função dos percentuais obti
dos .

As características dos cuidados maternos reveladas 
nesta pesquisa abrangem os seguintes aspectos da rotina alimen
tar das crianças: número de refeições diárias, intervalo entre 
as refeições, inclusão de merenda nos intervalos entre as refei
ções, alimentos que costumam ser oferecidos ã criança e forma 
como são servidos, utensílios usados na alimentação da criança, 
apresentação dos alimentos no prato, acomodação da criança para 
receber a alimentação, permanência da mãe junto ã criança en
quanto ela se alimenta, comunicação verbal da mãe com a criança 
nos momentos das refeições e alimentação da criança em compa
nhia de outras pessoas da casa.

A maneira como são realizados os cuidados maternos, 
em relação a mais da metade destes aspectos, varia de acordo 
com a idade da criança. São sensíveis, as variações referen
tes aos cuidados maternos relacionados com os tipos de alimen
tos que costumam ser oferecidos ã criança, e com a forma como eles são servi
dos, com os tipos de utensílios usados na alimentação da criança, 
com a apresentação dos alimentos no prato, com a acomodação da 
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criança para receber a alimentação, com a permanência da mae jun
to à criança e com o habito de as crianças receber as refeições 
em companhia de outras pessoas da casa.

Constam também deste estudo os motivos apresentados pe
las mães para justificar os tipos de procedimentos realizados na 
hora da alimentação da criança. Ao adotar um determinado proce
dimento, as mães geralmente têm em vista o conforto, bem-estar e 
segurança da criança, bem como a necessidade de que ela aceite 
melhor os alimentos.
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ANEXO 1

CÁLCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA ENTRE OS 7 HOSPITAIS PEDIÁTRICOS DE ACORDO COM A DEMANDA DE 
INTERNAMENTOS EM CADA HOSPITAL .

HOSPITAIS
DEMANDA DE IN
TERNAMENTOS EM . = (a) (b) v _ (c)
CADA HOSPITAL ' 1 L xr-n

__________________________________________________

1 - Hospital do Pronto Socorro Infanti1 (d) xj = 3.542 0,4626 46,26 = 46 nT

2 - Instituto de Medicina Infantil

3 - Hospital Infantil Professor Walter Telles

4 - Hospital Infantil Dr. Albert Sabin

5 - Hospital do Pronto Socorro Infantil

6 - Serviço de Assistência Medica ã Infância

7 - Pronto Socorro da Criança Ltda.

TOTAL

x2 = 920 0,1201 12,01 = 12 n2

x3 = 910 0,1187 11,87 = 12 n3

xu = 783 0,1022 10,22 = 10

x5 = 709 0,0926 09,26 = 09 n5

x6 = 443 0,0578 05,78 = 06 n6

X? = 349 0,0455 04,55 = 05 n7

T =7.656 100

(a) Proporção da demanda com relação ao total.
(b) Tamanho da amostra = 100.
(c) Tamanho da amostra em cada hospital.

(d) Situado ã rua Francisco Sã.

(e) Situado ã av. Herãclito Graça.



ANEXO 2
CÃLCULO para distribuição da amostra de acordo com o semestre de idade da criança .

HOSPITAIS n(a) * 4(b)
12-18

SEMESTRES DE IDADE
18-24 24-30 30-36 TOTAL

(c) Hospital do Pronto Socorro Infantil 11,50 12 12 11 11 46

Instituto de Medicina Infantil 3,00 3 3 3 3 12

Hospital Infantil Professor Walter Telles 3,00 3 3 3 3 12

Hospital Infantil Dr. Albert Sabin 2,50 2 2 3 3 10

(d) Hospital do Pronto Socorro Infantil 2,25 3 2 2 2 9

Serviço de Assistência Medica ã Infância 1,50 1 2 2 1 6

Pronto Socorro da Criança 1,25 1 1 1 2 5

TOTAL 25,00 25 25 25 25 100

(a) Tamanho da amostra em cada hospital-
(b) Número de semestres de idade das crianças.
(c) Situado â rua Francisco Sã.
(d) Situado à av. Herãclito Graça.



ANEXO 3

FORMULÁRIO para coleta de dados sobre as CARACTERÍSTICAS dos

CUIDADOS MATERNOS ENVOLVIDOS NA ROTINA ALIMENTAR DA CRIANÇA

N9 DO FORMULÁRIO ____________

NOME DO HOSPITAL ____________

NOME DA MÃE_______________________________________________________________

ESCOLARIDADE DA MÃE______________________________________________________

NOME DA CRIANÇA___________________________________________________________

DATA DO NASCIMENTO_______________________________________________________

PESSOA QUE CUIDA DA CRIANÇA____________________________________________

RENDA FAMILIAR____________________ N<? DE PESSOAS NA CASA________

1 - A senhora pode me dizer qual o horário das refeições de 
sua criança e quais os alimentos que comumente fazem 
parte destas refeições? (A PERGUNTA SE REFERE AO ALIMEN
TO E Ã FORMA COMO ELE Ê SERVIDO Ã CRIANÇA. INCLUI TO
DOS OS ALIMENTOS QUE LHE SÃO OFERECIDOS DURANTE O DIA).

1.1 - la. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS-



. HORAS.1.2 - 2a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ..

a_______________________________

b___________________________________ __________________

c_____________________________________________________

d____________________ _ _______________________________

e ____________________________________ __________________

f___________________________________________ _________

1.3 - 3a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS.

a________________________ ___________ ________________

b ______________ ________________ ____________ _________

c_____________________________________________________

d____________________________________________________

e____________________________________________________ _

f .____________________________________________________

1.4 - 4a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS

a________________ _____________________________________

b_______ í_____________________ _______________________

c____________________ _________________________________

d____________________________________________________

1.5 - 5a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS.

b_____________________

c---------------------

d_____________________

e_____________________

f_____________________



1.6 - 6a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS.

a_______________________,__________________________

b__________ ___________________ .____________________ __

c_______________________ _____________________________

d_______________________________________

e _____________________________________________________

f _ ________________________________ __________________

1.7 - 7a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS.

a____________________________________________________

b____________________________________________________

c ____________________________________________________

d____________________________________________ _

e____________________________________________________

f____________________________________________________

1.8 - 8a. REFEIÇÃO: ENTRE ... e ... HORAS.

a______________________ __ ___________________________

b______ :___________________________________
c__________________________________ _______________ __

d_____________________________________________________

e___________________________________________________ _

f____________________________________________________

FAZER A PERGUNTA SEGUINTE SOMENTE NOS CASOS EM QUE OS ALIMENTOS

NELA REFERIDOS FIZEREM PARTE DAS REFEIÇÕES DA CRIANÇA;

QUANDO NÃO, PASSAR PARA A PERGUNTA 3



2 - Como sao colocados no prato da criança, os alimentos co
mo: feijão, arroz, farofa, ovo, macarrão, legumes, purê 
e outros do mesmo tipo ?

a - TODOS OS ALIMENTOS SÃO MISTURADOS NO PRATO-. Q 

b - CADA ALIMENTO É COLOCADO EM UM CANTINHO
DO PRATO,

c - OS ALIMENTOS SÃO COLOCADOS NO PRATO UM DE
CADA VEZ, NA MEDIDA QUE A CRIANÇA VAI CO
MENDO.

d - OUTRO . ___________________ _______ _ _____________

Por que ?

3 - Em que sua criança toma leite não engrossado ?

a - NA MAMADEIRA .

b - NO COPO E/ou NA XÍCARA .

c - NO COPO E/ou NA XÍCARA COM COLHER .

OUTROS . _____________________________________________ _

NÃO TOMA

4 - Em que ela toma mingau de leite ?

a - NA MAMADEIRA •

b - NO COPO E/ou NA XÍCARA.

c - NO COPO E/ou NA XÍCARA COM COLHER.

d - NO PRATO.

OUTROS ______________________________________________

NÃO TOMA



5 - Em que ela toma soma ?

a - NA MAMADEIRA.

b - NO COPO E/ou NA XÍCARA.

C - NO COPO E/ou NA XÍCARA COM COLHER.

d - NO PRATO.

OUTROS______________________________________________________

NAO TOMA

6 - Em que sua criança toma água e outros alimentos líquidos 
que não seja o leite ?

a - NA MAMADEIRA. | |

b - NO COPO E/ou NA XÍCARA.

c - NO COPO E/ou NA XÍCARA COM COLHER.

OUTROS______________________________________________________

7 - Em que ela toma alimentos, por exemplo, caldo de feijão 
ou de carne ligeiramente engrossado, frutas batidas no 
liquidificador e outros que tenham a mesma consistência, 
e que não seja sopa ?

a - NA MAMADEIRA.

b - NO COPO E/OU NA XÍCARA.

c - NO COPO E/ou NA XÍCARA COM COLHER.

d - NO PRATO.

OUTROS ______________________________________________________

NÃO TOMA □



8 - Entre os objetos usados para dar alimentação à criança 
existe um ou mais de um que seja(m) somente dela ?

SIM Qual(is) é (sao) ?

9 - Onde a criança costuma tomar a mamadeira ? (PODE HAVER 
MAIS DE UMA ALTERNATIVA).

a - NO COLO.

b - NA CADEIRA JUNTO Ã MESA.

c - NA CADEIRA FORA DA MESA.

d - EM CIMA DA MESA.

e - NO CHÃO.

f - NO BERÇO.

g - NA REDE.

OUTROS________________________ _______________

Por que

CASO A CRIANÇA SE ALIMENTE APENAS POR MEIO DE MAMADEIRA, PASSAR

PARA A PERGUNTA N9 11.



10 - Onde a criança costuma comer alimentos que não seja por
meio da mamadeira ? (PODE HAVER MAIS DE UMA ALTERNATIVA).

NO COLO.

NA CADEIRA JUNTO Â MESA.

NA CADEIRA FORA DA MESA.

EM CIMA DA MESA.

NO CHAO.

□□□□□
NO BERÇO.

NA REDE.

a

b

c

d

e

f

9 □
OUTROS ______________

Por que ?_________

CASO AS RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS 9 e 10 CORRESPONDAM SO
MENTE À PRIMEIRA ALTERNATIVA, PASSAR PARA A PERGUNTA N9 12.

11 - Enquanto a criança come,a senhora fica junto dela ?

SIM

NÃO
□□

Por que ?______

CASO SIM, FAZER A PERGUNTA SEGUINTE.



12 - A senhora conversa com a criança, canta, conta histó
rias, (etc.) enquanto ela se alimenta ?

SIM

NÃO
□□

Por que ?______________________________________________________

13 - Outra(s) pessoa(s) da casa se alimenta(m) junto com a
criança, na hora das refeições que eu vou lhe falar ?

13.2 " ALMOÇO

13.1 - CAFÉ DA MANHA
SIM j' Quem ?

CRIANÇA (S) | |

ADULTO(S) p

NÃO

SIM | Quem ?

CRIANÇA(S)
ADULTO (S) PP

NÃO □
13.3 ~ JANTAR

s.« □ Quem ?
CRIANÇA(S) P

ADULTO(S)

NÃO



ANEXO 4

RELAÇAO DE NOMES E APELIDOS DE 38 CRIANÇAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

- Maria da Conceição Rodrigues

- Francisco Ribeiro dos Santos

- Ana Amélia de Brito Mulato

- Jorge A. Lucena

- Fred Rodrigues Paulino

- Ricardo da Silva Coelho

- Luís Wagner Souza Barbosa

- Gleice Mary Santos Mendonça

- Silvana Lopes de Moura

- Laudenice de Oliveira Costa

- Luziana Freitas de Oliveira

- Leonardo Gomes

- Francisca Verônica de Souza Alves

- Maria Lucinete Lourenço

- Francisca Fabiana Pinheiro Araújo

- Raimundo Nonato V. Araújo Neto

- Roberto Souza

- Liduina Azevedo da Paixão

- José Marcelo P. da Rocha

- Francisco de Assis de Souza

- José de Ribamar B. da Silva

- Elionésio Paiva Oliveira

- Marinalva Gomes de Souza

Ceicinha

Chico

Melhinha

Gi to

Pipoquinha

Donzinho

Tontonho

Mocinha

Vaninha

Cristiane

Lulu

Nardinho

Vera

Cinete

Biana

Netinho

Bebeto

Lidu

Celim

Chico

Riba

Evandro

Marina



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Míriam Correia Vieira Mirinha

Haroldo da Silva Lira Bi za

Marília Gomes da Silva Dadã

Vagner Silva Oliveira Vavá

Cláudio Mario S. Batista Dinho

Adriano Assis da Silva Joca

Jane de Oliveira Bete

Cláudio José de Oliveira Cacá

Antonio Walmir P. de Souza Mi zinho

Maria Lucileide Lopes Cileide

Paulo Cezar Pereira Medina Cezinha

Raimundo Filho de Souza Judas io

Eduardo da Silva Alves Dudu

Antonia Vilma Souza Liduina

Carlos André Rodrigues Carlito



ANEXO 5

HORÁRIO DA PRIMEIRA E ÚLTIMA REFEIÇÃO DAS CRIANÇAS DE ACORDO COM 
A IDADE.

HORÁRIO IDADE DAS CRIANÇAS 
(Em meses)

Primeira 
refeição

Ultima
refeição

12
F

a 24
o, o

24 a 36 Total
F O, 

o F o Q

Entre 3 e 4 horas Entre 22 e 23 horas 1 2 - - 1 1

Entre 5 e 6 horas Entre 17 e 18 horas 2 4 — - 2 2
Entre 18 e 19 horas 5 10 5 10 10 '10
Entre 20 e 21 horas 1 2 - - 1 1
Entre 21 e 22 horas 2 4 1 2 3 3
Entre 22 e 23 horas - - 2 4 2 2

SUBTOTAL 10 20 8 16 18 18

Entra 6 e 7 horas Entre 17 e 18 horas 6 12 2 4 8 8
Entre 18 e 19 horas 12 24 20 40 32 32
Entre 19 e 20 horas 3 6 2 4 5 5
Entre 20 e 21 horas 1 2 - - 1 1
Entre 21 e 22 horas 4 8 7 14 11 11
Entre 22 e 23 horas 1 2 1 2 2 2

SUBTOTAL 27 54 32 64 59 59

Entre 7 e 8 horas Entre 18 e 19 horas 5 10 4 8 9 9
Entre 19 e 20 horas 2 4 2 4 4 4
Entre 20 e 21 horas 1 2 1 2 2 2
Entre 21 e 22 horas 3 6 3 6 6 6
Entre 22 e 23 horas 1 2 - - 1 1

SUBTOTAL 12 24 10 20 22 22

TOTAL 50 100 50 100 100 100



ANEXO 6

MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES, NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA 17,
PARA JUSTIFICAR SUA MANEIRA DE COLOCAR OS ALIMENTOS NO PRATO DA 

CRIANÇA.

MANEIRA COMO 
OS ALIMENTOS 
SÃO COLOCA
DOS NO PRATO

MOTIVOS FREQÜÊNCIA

Todos os ali
mentos mistu

rados

Para a comida ficar molhada e nao 
engasgar.

A criança não entende e eu dou do 
jeito que acho melhor.

SUBTOTAL 4

Cada alimento 
em um canto 

do prato

Acho que é porque eu nao gosto de 
comer misturado e penso que a cri
ança também não vai gostar.

Tudo misturado fica com mau aspec
to .

Para ela se acostumar com o gosto de 
cada coisa

SUBTOTAL

TOTAL

3

2

6

10



ANEXO 7
MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES, NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA 19, 
PARA JUSTIFICAR A ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA PARA TOMAR MAMADEIRA-

ACOMODAÇÃO MOTIVOS FREQÜÊNCIA

No colo A criança não gosta muito de comer;as
sim ela come um pouco mais. 3

Se não for no colo,ele se zanga e não 
come. 1

Porque eu quero muito bem a ele. 1

Gosto de botar a criança no colo e não 
tenho tempo,aproveito a hora de dar o 
mingau.

2

Assim ela toma mais depressa. 1

Para não me esquecer de botar para ar
rotar . 1

Ê urna das melhores maneiras de a crian
ça comer. 2

SUBTOTAL 11

Na rede Quando ele vê que estou fazendo o min
gau jã vai para a rede esperar. 1

Eu entrego a mamadeira e ele vai dire- 
reto para a rede. 1

Ele não faz questão de colo. 1

Ele jã aprendeu a tomar a mamadeira so
zinho; não precisa mais de colo. 1

SUBTOTAL 4

NO sofá Ela jã é grandinha,não precisa ficarno 
colo. Jã segura a mamadeira sozinha. 1

Na cama Noutro lugar ele não se apoia direito. 1

Porque ele toma a mamadeira deitado e 
acho que a cama é o melhor lugar. 1

SUBTOTAL 2

TOTAL 18



ANEXO 8

MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES, NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA 21, 
PARA JUSTIFICAR A ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA PARA RECEBER ALIMENTAÇÃO

POR OUTROS MEIOS QUE NAO A MAMADEIRA.

ACOMODAÇÃO MOTIVOS FREQÜÊNCIA

No colo Para a criança comer mais acomodada. 2
Para a criança nao se engasgar. 2
Porque é meu único filho,posso cuidar 
dele com carinho. 1

SUBTOTAL 5

Numa cadei
ra junto à

Ele se acostumou vendo os outros comerem 
assim. 1

mesa Porque no chão ele derrama,faz brinca
deira e não come nada. 1

Se ele derramar a comida a mesa ê lim
pa. Se for no chão estraga tudo.
Se botar no chão o gato come a comida 
dela.

1

1

A criança jã come com as mãos dela,por 
isso acho que esse jeito ê o melhor. 2

É a melhor posição para comer. 2
A mesa é grande, cabe todos. 1
Ê o lugar normal de se comer. 1

SUBTOTAL 10

Numa cadei
ra fora
da mesa

A mesa ê pequena não dã para todos.
Não dã certo ficar na mesa com os ou
tros; fazem muita bagunça e ele não co-

2

1
me.

SUBTOTAL 3

Em cima da Para ficar separado dos irmãos que co-
mesa mem no chão e na mesma hora.Se juntar 

vira bagunça.
1

Para não botar no chão por causa dos 1micróbios.
Porque o chao é de areia. 1
Porque tenho medo que ele caia da ca
deira.- 1
Acho bom em cima da mesa- 1

SUBTOTAL 5



ANEXO 8 (continuação)

MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES, NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA 21, 
PARA JUSTIFICAR A ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA PARA RECEBER ALIMENTAÇÃO 

POR OUTROS MEIOS QUE NÃO A MAMADEIRA.

ACOMODAÇÃO MOTIVOS FREQÜÊNCIA

No chao Porque 
mãos.

a criança quer ficar com os ir-

Porque eu. também como no chão.

Ê o melhor lugar 
na comer.

para a criança peque-

Quando 
mesmo.

a criança estã no chao come lã

SUBTOTAL

2

1

1

2

6

Na cama Porque o chão é de terra batida; tenho 
medo que ela adoeça.

Não tem lu
gar certo 
para comer

A criança ê quem escolhe onde quer co
mer, gosto de satisfazer suas vontades.

Ela resolve onde quer comer, não me 
preocupo com isto.

Depende de onde a criança estiver na 
hora que eu vou dar a comida.

SUBTOTAL

TOTAL 35

1

2

1

2

5



ANEXO 9

MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES, NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA 23, 
PARA JUSTIFICAR PORQUE PERMANECEM OU NÃO JUNTO Ã CRIANÇA ENQUAN

TO ELA SE ALIMENTA.

PERMANÊNCIA DA
MAE JUNTO À

CRIANÇA
MOTIVOS FREQUÊNCIA

Sim

Não

Porque ele ê muito le
vado, ~se eu não ficar perto, 
ele nao sossega para comer.

Porque eu so tenho ele posso 
cuidar bem.

Para ensinã-la a rezar.

SUBTOTAL

Nao precisa, a criança come 
junto com os outros. Sõ vou 
perto quanto eles brigam.

Ele quer comer sozinho, se eu 
ficar perto; fico me metendo 
e ele não gosta.

Quando fico perto ela faz ma
nha e não come.

Fico olhando de longe para 
não acostumar mal.

SUBTOTAL

1

1

1

3

2

1

1

1

5

TOTAL 3



ANEXO 10

MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES, NAO ESPECIFICADOS NA TABELA 25,
PARA JUSTIFICAR PORQUE SE COMUNICAM OU NÃO VERBALMENTE COM A

CRIANÇA ENQUANTO SE ALIMENTA-

COMUNICAÇÃO
DAS MAES COM
A CRIANÇA

MOTIVOS FREQÜÊNCIA

Porque a criança gosta. 3

Eu gosto muito dele. 2

Só fico junto dele nas horas de fa
zer alguma coisa para ele. AÍ eu 
aproveito e converso, faço ele sor
rir . . .

1

Sim
Sempre que estou junto dele faço
qualquer afago. 1

A gente sempre faz alguma gracinha 1quando estã perto de uma criança.

Porque não se pode ficar mudo junto 
do filho da gente. 1

SUBTOTAL 9

Acho que ê um mau costume- 3
Não Assim a comida não serve e a menina i

não engorda.

SUBTOTAL 4

TOTAL 13
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