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RESUMO 

Introdução: O aleitamento materno é um procedimento de extrema 

importância para a nutrição adequada das crianças, proporcionando efeitos 

benéficos tanto para o bebê quanto para a nutriz. É recomendado que a 

amamentação seja ofertada de maneira exclusiva até os seis meses de idade 

do lactente, estendendo esta prática até os dois anos com o complemento de 

outros alimentos adequados para a alimentação infantil. O desmame precoce 

ou a introdução de alimentos que não sejam o leite materno antes dos seis 

meses apresenta-se como um comportamento frequente e preocupante. 

Objetivo: Identificar e analisar fatores associados ao tempo até a introdução 

de outros líquidos (que não o leite materno) na alimentação de menores de 

dois anos em um município do centro-sul do Paraná, utilizando técnicas de 

análise de sobrevivência. Métodos: A estimação das curvas de sobrevivência 

foi feita utilizando o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier, e então, os 

testes de logrank e wilcoxon foram realizados para testar a diferença entre as 

curvas, adotando um nível de significância    < 0,25 para possível inclusão no 

modelo de regressão. Para o ‘tempo até introdução de água na alimentação da 

criança’ nenhuma das variáveis se apresentaram significativas, utilizando o 

teste da razão de verossimilhanças, por esta razão nenhum modelo de 

regressão foi ajustado. O modelo de Cox foi ajustado para a resposta ‘tempo 

até introdução do chá na alimentação da criança’. Para o ‘tempo até introdução 

do leite não materno na alimentação da criança’ foram ajustados dois modelos: 

o modelo de fragilidade gama e o modelo de fragilidade gama estratificado. 

Resultados: O tempo mínimo no qual se espera que 50% das crianças 

recebam água em suas alimentações foi de 120 dias, o mesmo tempo 

verificado para o tempo até introdução do chá. O tempo mediano para a 

introdução do leite não materno foi de 240 dias. Crianças que apresentaram a 

introdução do chá mais cedo em suas alimentações em relação às demais são: 

cujos pais (homens) são menos escolarizados ( p = 0,007), que não estão em 

aleitamento materno ( p = 0,005) e as que nasceram por parto normal ( p = 

0,065). Crianças que apresentaram a introdução do leite não materno mais 

cedo em suas alimentações em relação às demais são: cujas mães trabalham 

dentro de casa ( p = 0,085) e que não vivem com o pai biológico ( p = 0,079). 

Conclusão: Os fatores associados à introdução de outros líquidos que não o 

leite materno na alimentação da criança estão mais relacionados às variáveis 

socioeconômicas da família, como a escolaridade do pai, trabalho materno e 

criança vivendo (ou não) com pai biológico. 

 

Palavras-chave: aleitamento materno, Kaplan-Meier, modelo de Cox, modelo 

de fragilidade gama, modelo de fragilidade estratificado. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O aleitamento materno (AM) oferece inúmeros benefícios para as 

crianças e também para as mães, dentre os quais: redução do índice de 

mortalidade infantil; prevenção de infecções gastrointestinais, respiratórias e 

urinárias nos primeiros meses de vida do bebê e proteção contra alergias. No 

que diz respeito às vantagens para as mães o aleitamento materno reduz a 

probabilidade de ocorrência de câncer de mama, proporciona maior 

espaçamento entre os partos e uma evolução uterina mais rápida, com 

consequente diminuição do sangramento pós-parto (BAPTISTA, ANDRADE, 

GIOLO, 2008). A ausência do leite materno na alimentação da criança deve ser 

considerada um problema grave, pois sem a prática da amamentação, todos os 

efeitos benéficos apresentados para o bebê e para a nutriz, já avaliados, não 

serão observados (Ministério da Saúde, 2007).  

A organização mundial da saúde (OMS) recomenda que o aleitamento 

materno exclusivo (AME) seja realizado durante os seis primeiros meses de 

idade (Ministério da Saúde, 2002). Após esta faixa etária, é aconselhado 

introduzir uma alimentação complementar (quaisquer alimentos que não o leite 

humano) que deve ser administrada de maneira transitória, iniciando com 

refeições oferecidas em intervalos breves de tempo e tornando os intervalos 

entre as refeições maiores. Neste período o número de mamadas deverá ser 

diminuído (POIRIER; TEMPORÃO, 2007).  

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

(Ministério da Saúde, 2009), destaca que apesar de estudos mostrarem 

indicativos de que a prática da amamentação tem progredido no Brasil, o AM e 

o AME procedem como práticas pouco frequentes e de curta duração. O 

estudo aponta ainda que em 1996 a idade mediana estimada até o fim do AME 

foi de 1,1 meses e para o ano de 2006 foi de 1,4 meses. De acordo com os 

resultados da II Pesquisa de prevalência de aleitamento materno (Ministério da 

Saúde, 2009), é possível observar uma tendência crescente da prevalência do 

AME com o aumento da escolaridade materna: das mães que alimentavam os 

filhos somente com o leite materno, 38,3% tinham o ensino fundamental 
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incompleto, 44,6% tinham o ensino médio completo e 49,1% tinham o ensino 

superior completo. Foi constatada maior frequência do AME para mulheres 

com idade entre 20 e 25 anos (44,4%). Das mães com menos de 20 anos, 

38,5% alimentavam os filhos somente com leite materno. Carrascoza, Costa 

Júnior e Moraes (2005) verificaram que existem diversos outros fatores que 

podem influenciar no desmame precoce da criança, como o número de filhos, 

experiência com amamentação, renda familiar e escolaridade dos pais, entre 

outros. 

Segundo Alves et al. (2008) diversos fatores de risco estão 

relacionados ao desmame precoce dos lactentes atendidos em uma unidade 

de saúde do município de Belo Horizonte, como: primeiro filho, dificuldade para 

amamentar no pós-parto, desconhecimento por parte da mãe das vantagens do 

AM para a criança, considerar que o tempo ideal de amamentação seja inferior 

a seis meses e opinião paterna desfavorável, indiferente ou desconhecida 

sobre o aleitamento. Gomes e Nakano (2007) apresentam dados de 415 

crianças menores de seis meses que foram vacinadas na segunda etapa da 

campanha nacional de vacinação nos postos de saúde do município de 

Guarapuava, Paraná, e apontam que 2,9% das crianças em aleitamento 

materno estavam recebendo água, 8,6% chá e 15,7% recebiam leite em pó já 

no primeiro mês de vida, identificando um comportamento de risco, pois a 

alimentação complementar prematura pode trazer problemas de saúde. 

Os dados analisados no presente trabalho provêm de um estudo 

transversal realizado inicialmente por Brecailo (2007), onde o objetivo foi 

estudar a prática do AME nos seis primeiros meses de vida das crianças e sua 

associação com as características socioeconômicas, demográficas, ambientais 

e de morbidade e biológicas das famílias assistidas pelo Programa Saúde da 

Família (PSF) em uma cidade do centro-sul paranaense. O PSF foi criado pelo 

Ministério da Saúde em 1994 para integrar os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) com a comunidade, priorizando as ações de proteção e 

promoção à saúde dos indivíduos e das famílias de forma integral e contínua. 

Este programa destaca a assistência materno-infantil, que envolve a promoção 

e o manejo correto do aleitamento materno (BRECAILO et al., 2010). Neste 

contexto, o objetivo do presente trabalho de conclusão de curso é analisar a 
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introdução da complementação alimentar na alimentação das crianças, 

especificamente com relação à introdução dos seguintes complementos: água, 

chá e leite não materno. São analisadas possíveis relações de causa-efeito 

entre as características socioeconômicas das famílias envolvidas no estudo e 

os tempos de introdução desses líquidos na alimentação das crianças e 

também é investigada a homogeneidade dos tempos até introdução desses 

líquidos na alimentação das crianças entre mães atendidas nas mesmas 

unidades de saúde. Desta forma, como o interesse é identificar fatores 

associados ao tempo até a introdução de outro líquido na alimentação infantil, é 

recomendado o uso de técnicas de análise de sobrevivência, pois tal análise 

consiste em uma coleção de procedimentos estatísticos para a análise de 

dados relacionados ao tempo até a ocorrência de um determinado evento de 

interesse, a partir de um tempo inicial pré-estabelecido (LOUZADA NETO; 

MAZUCHELI; ACHCAR, 2002). 

No Capítulo 2 são apresentados métodos estatísticos aplicados na 

análise dos dados e que fundamentam os resultados do presente trabalho. O 

Capítulo 3 apresenta a descrição do conjunto de dados e também os métodos 

de análise de sobrevivência aplicados. No Capítulo 4 estão apresentados os 

resultados das análises preliminares e dos ajustes dos modelos de regressão. 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta a conclusão, baseada nos resultados do estudo 

e nas discussões apresentadas. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

A análise de sobrevivência compreende técnicas estatísticas para 

analisar dados referentes ao tempo até a ocorrência de um evento de 

interesse, também denominado tempo de falha. O tempo de falha pode ser o 

tempo até a cura de uma doença, o tempo até a morte de um paciente, entre 

outros. Um fator que caracteriza os dados de sobrevivência é a presença de 

censuras, que são as observações parciais da resposta em um estudo. Por 

exemplo, em estudos prospectivos, possivelmente nem todos os indivíduos 

apresentarão o evento até o término do estudo, ou então o acompanhamento 

destas observações pode ser interrompido por algum motivo, fornecendo 

assim, informações incompletas. Os dados censurados são de extrema 

importância para uma análise, pois descartando tais informações, as 

inferências podem não ser confiáveis. Desta forma, os dois componentes que 

constituem a resposta em análise de sobrevivência são: o tempo de falha e o 

indicador de censura.  

 

2.1 FUNÇÕES PARA O TEMPO DE SOBREVIVÊNCIA 

 

 

Uma maneira de descrever os dados em análise de sobrevivência é 

através de funções do tempo de sobrevivência. A função de sobrevivência, que 

é a probabilidade de que uma observação não venha a falhar até um 

determinado tempo de interesse t , é representada por )(tS  e descrita como: 

  0t   ,tTPS(t)  . 

A probabilidade de uma observação falhar até o tempo  é dada por 

F(t)  que é a função de distribuição acumulada de )(tS : 

0t   S(t),1F(t)  . 
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Seja T  uma variável aleatória que represente o tempo de falha. A 

função densidade de probabilidade é definida pelo limite da probabilidade da 

falha ocorrer no intervalo de tempo ),[ t t   por unidade de tempo, e é dada por: 

 
. t   

t

ttTtP
tf t 0,lim)( 0 




   

A função de risco )(t  é bastante utilizada para descrever a 

distribuição do tempo de vida de indivíduos ou objetos. Ela é definida como o 

limite da probabilidade de um indivíduo vir a falhar em um intervalo curto de 

tempo, ),[ t t  , dado que o indivíduo não tenha falhado até o tempo t , isto é: 

 
. t   

t

tTttTtP
t t 0,

|
lim)( 0 




   

Esta função corresponde a uma taxa de falha instantânea que indica 

como o risco muda ao longo do tempo. 

A função de risco acumulado )(t  fornece o risco de ocorrência do 

evento até um determinado tempo t , e é definida por: 

. t   du  ut

t

 

0

0,)()(   

Lee e Wang (2003) descrevem como algumas das funções listadas 

anteriormente estão relacionadas: 

 

,
)(

)(
)(  

tS

tf
t   

 ,tS
dt

d
t )(log)(   

 ,tSt )(log)(   

))(exp()( ttS  . 
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2.2 MÉTODOS NÃO PARAMÉTRICOS  

 

 

i. Estimador de Kaplan–Meier 

 

 

O estimador não paramétrico de Kaplan-Meier, também conhecido 

como estimador produto-limite, considera a presença de observações 

censuradas e é utilizado para estimar a função de sobrevivência (KLEINBAUM; 

KLEIN, 2005). 

A função de sobrevivência é estimada por meio do produto das 

probabilidades de sobrevivência até o tempo t , considerando que as 

ocorrências das falhas sejam independentes. A expressão geral do estimador 

de Kaplan-Meier é definida por: 

 ,t    
n

d
tS

t t j j

j

j

0,1)(ˆ

:















 



 

em que jn  é o número de pessoas em risco no tempo jt  e jd o número total de 

falhas ocorridas em k1,...,j ,t j   que configuram tempos de falha distintos e 

ordenados.  

 

ii. Testes de Logrank e Wilcoxon 

 

 

Há na literatura testes não paramétricos propostos para a comparação 

das funções de sobrevivência. A expressão (2.1) inclui e generaliza os testes 

mais utilizados, considerando o teste de igualdade de duas funções de 

sobrevivência )(1 tS  e )(2 tS : 
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,

2
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2

1

22

 

Vu

wdu

S

j

k
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k

j

jjj







 












                                (2.1) 

em que ju  são os pesos que especificam os testes, jd2  é o número de falhas 

no tempo jt , 1
22

 jjjj ndnw , jn  é o número esperado de indivíduos sob risco 

no grupo 2 sob a hipótese de igualdade  )()( 21 tStS  . A variância de jd2 ,  
2jV , 

é expressa por: 

        ,1
12

222
  nndndnnnV jjjjjjjjj


  

 em que jn  é o número de pessoas em risco no tempo jt  e jn2  é o número de 

pessoas em risco no grupo 2 no tempo jt . 

Um dos testes mais utilizados é o de logrank, que é apropriado para 

comparar as curvas de sobrevivência para diferentes grupos. O teste compara 

os valores observados e esperados de cada estrato sob a hipótese de 

igualdade em todos os grupos. Ao rejeitar esta hipótese, têm-se evidências de 

que pelo menos uma curva difere das outras (CARVALHO et al., 2005).  

Considerando duas funções de sobrevivência )(1 tS  e )(2 tS  e sob a 

hipótese nula )()(: 210 tStSH   temos a estatística do teste de logrank: 

 

 
,

2

1
2

1

22

 

V

wd

T
k

j

j

k

j

jj







 












  

em que para todo o período t  de acompanhamento segue uma distribuição qui-

quadrado com 1 grau de liberdade, considerando grandes amostras. O teste de 

logrank é obtido tomando-se 1ju  em (2.1), para k1,...,j   (COLOSIMO; 

GIOLO, 2006). 
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Para o teste de Wilcoxon é tomado jj nu   em (2.1), em que para todo o 

período  de acompanhamento segue uma distribuição aproximadamente 

normal com média 
 

4

1


NN
W  e desvio padrão 

  
24

121 


NNN
W , 

considerando grandes amostras (GUIMARÃES, 2010). Este teste utiliza peso 

igual ao número de indivíduos ( jn ) sob risco, ou seja, coloca mais ênfase na 

porção inicial do eixo do tempo. No inicio do estudo, todos os indivíduos estão 

sob risco e vão saindo desta situação à medida que o evento de interesse 

ocorre ou a censura acontece. Este teste permite que as falhas iniciais 

recebam pesos maiores do que as falhas posteriores. Este tipo de ponderação 

tende a ser menos eficiente com o decorrer do tempo. 

 

2.3 MODELOS DE REGRESSÃO SEMIPARAMÉTRICOS 

 

 

Nos modelos de regressão paramétricos assume-se uma distribuição 

probabilística para o tempo de falha (exponencial, gama, weibull, etc.) e uma 

relação entre o tempo de falha e o conjunto de variáveis explicativas inseridas 

por meio de uma combinação linear. Por outro lado, o modelo de regressão de 

Cox, denominado semiparamétrico, não assume nenhuma distribuição 

probabilística para o tempo de falha. Este modelo é muito utilizado em estudos 

médicos por sua flexibilidade, explicada pela presença de um componente não-

paramétrico no modelo (SÁNCHEZ, 2005).   

 

2.3.1 Modelo de regressão de Cox 

 

 

Na regressão paramétrica é de extrema importância a escolha de uma 

distribuição probabilística para a resposta e se esta distribuição não se ajustar 

satisfatoriamente aos dados do estudo as inferências podem não ser 

confiáveis. Pensando nisso, o estatístico inglês David Cox propôs um modelo 
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denominado Modelo semiparamétrico de riscos proporcionais, que é muito 

utilizado na análise de dados de sobrevivência (COX, 1972). O modelo é 

baseado justamente na proporcionalidade dos riscos em diferentes grupos ao 

longo do tempo. O modelo ajusta a função de risco )(t  considerando um risco 

de base )(0 t  e incluindo o vetor de variáveis },...,,{' 21 pxxxx  que age de forma 

multiplicativa na função de risco. O modelo de riscos proporcionais é então 

expresso por: 

     . xxxttt pp  ...exp)(exp)()( 221100 βx
'         (2.2) 

Então, a razão entre o risco de ocorrência do evento para dois 

indivíduos i  e j , com vetor de variáveis },...,,{'
21 ipii xxx

i
x  e },...,,{'

21 jpjj xxx
j
x , 

é dada por: 

 
 

 . 
t

t

t

t

j

i βxβx
βx

βx '
j

'
i'

j

'
i  exp

exp)(

exp)(

)(

)(

0

0








                           (2.3) 

É possível observar que a razão de riscos mostrada em (2.3) não 

depende do tempo. Por esse motivo o modelo é denominado modelo de riscos 

proporcionais. 

 

2.3.2 Interpretação dos parâmetros do modelo 

 

 

A propriedade de riscos proporcionais do modelo deve ser utilizada 

para interpretar os parâmetros estimados. Tomando a razão de risco de dois 

indivíduos i  e j , que têm os mesmos valores para as variáveis com exceção 

da l -ésima, tem-se: 

)}(exp{
)(

)(
jlill

j

i
xx

t

t
 




, 
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que pode ser interpretada como a razão de riscos no tempo t . Por exemplo, se 

x  for uma variável numérica e 1 jljl xx , então }exp{
)(

)(
l

j

i

t

t





 . Observa-se 

que }exp{ l  representa quão maior é o risco decorrente de um acréscimo 

unitário em jx , mantendo as demais variáveis fixas. É possível notar que a 

razão de riscos independe de t , decorrência da formulação do modelo. 

 

2.3.3 Estimativa dos parâmetros do modelo 

 

 

Para estimar os parâmetros do modelo faz-se necessário o uso de 

métodos de estimação apropriados, como o método de máxima 

verossimilhança, utilizado no contexto dos modelos de regressão paramétricos 

(KLEINBAUM; KLEIN, 2012). No entanto, a presença do componente não-

paramétrico na função de verossimilhança inviabiliza o uso direto deste 

método. 

No modelo semiparamétrico de Cox o vetor de parâmetros será 

estimado pela verossimilhança parcial, onde a função de risco de base )(0 t  é 

eliminada considerando apenas a informação dos indivíduos sob risco, a cada 

tempo t (COLOSIMO; GIOLO, 2006). Considerando que em uma amostra de n 

indivíduos existam k   n falhas distintas nos tempos ,...21 kttt  então a 

probabilidade condicional da i -ésima observação vir a falhar no tempo it  

conhecendo as observações que estão sob risco em it  é dada por: 

] até história e  em falha uma| emfalhar  indivíduo[ iii tttP  


] até história| em falha [uma P

] até história e  a sobreviveu| emfalhar  indivíduo[

ii

iii

tt

tttP 
 

 
 

,
exp

exp

)(






itj R

'
j

'
i

βx

βx
                                                                            (2.4) 
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em que )(
i

tR  é o conjunto dos índices das observações sob risco no tempo it . 

A função de verossimilhança a ser utilizada para se fazer inferências acerca 

dos parâmetros do modelo é formada pelo produto de todos os termos 

representados por (2.4):  

 
 

 
 




 

























n

i

tj

k

i

tj

  L

i

ii

1

)(

1

)(

,
exp

exp

exp

exp
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R

'
j

'
i

R

'
j

'
i

βx

βx

βx

βx
 

em que i é o indicador de falha. 

 

2.3.4 Teste de hipóteses 

 

 

Para escolha e comparação de diferentes modelos de regressão, os 

testes de significância são utilizados e muito úteis para esta finalidade. São 

apresentados a seguir os testes de Wald e o da razão de verossimilhanças. 

 

i. Teste de Wald 

 

 

É geralmente utilizado para testar hipóteses relativas a um único 

parâmetro, ou seja, 00 :  H . Neste caso a estatística de teste é dada por: 

)ˆ)(()'ˆ( 000   FW  , 

em que )( 0F  é a matriz de informação de Fisher. Sob 0H  esta estatística tem 

distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade.  Se valores de W  forem 

superiores ao valor tabelado da distribuição 2
1,1   , 0H  dever ser rejeitada, 

considerando um nível de significância de %100 . 
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ii. Teste da razão de verossimilhanças 

 

 

Este teste é baseado na função de verossimilhança e envolve a 

comparação de  θ̂log L  e  0
ˆlog θL , sendo estes o logaritmo da função de 

verossimilhança maximizada sem restrição e sob 0H , respectivamente. A 

estatística de teste é dada por: 

 )ˆ()ˆ(log2
)ˆ(

)ˆ(
log2 0

0 θθ
θ

θ
LL

L

L
TRV 








  , 

que sob 00 : θθ H  tem distribuição aproximadamente qui-quadrado com p  

graus de liberdade. Valores de 2
1,   pTRV , indicam rejeição de 0H , 

considerando um nível de significância de %100 . 

 

2.3.5 Modelo de Cox estratificado 

 

 

Existem situações em que não é razoável considerar que o risco de 

base )(0 t  seja o mesmo para todos os indivíduos do estudo, seja pela 

característica das variáveis ou até mesmo devido ao planejamento do estudo. 

Quando ocorre esse tipo de situação é inviável a utilização do modelo (2.2). 

Nesses casos uma solução para o problema é estratificar os dados de acordo 

com as categorias desta variável (LEE; WANG, 2003).  

Suponha que uma população esteja agrupada em m  estratos, de tal 

forma que os riscos de base nesses estratos sejam distintos, denotados por 

j0  ( j  = 1,..., m ). O modelo (2.1) é então re-especificado como: 

    ,tt ijjij βx
'

0 exp)()(    

para i = 1,..., jn , em que jn  é o número de observações no j -ésimo estrato. 
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Neste modelo é assumido que os parâmetros são comuns em todos os 

estratos. Esta suposição pode ser testada pelo teste da razão de 

verossimilhanças, que é expresso por: 

    ,ˆˆ2
1

   llTRV
m

j

jj












 



ββ  

em que  β̂l  é o logaritmo da função de verossimilhança parcial maximizado 

sob o modelo que assume s'  comuns em cada estrato e  


m

j

jjl
1

β̂ , o logaritmo 

da função de verossimilhança parcial maximizado sob o modelo que assume 

s'  distintos em cada estrato. Sob 0H  o TRV  tem distribuição qui-quadrado 

com  pm 1  graus de liberdade, em que m  é o número de estratos e p  a 

dimensão do vetor β . 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DO MODELO DE COX 

 

 

A verificação da qualidade de ajuste do modelo de Cox é feita por meio 

de métodos gráficos descritivos e testes quantitativos, que podem validar a 

escolha do modelo. É importante ressaltar que o modelo de Cox tem uma 

suposição básica que deve ser verificada: a suposição de proporcionalidade 

dos riscos. 
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2.4.1 Avaliação da suposição de riscos proporcionais 

 

 

i. Avaliação gráfica dos riscos acumulados  

 

 

Essa técnica gráfica permite auxiliar a verificação de uma possível 

violação da suposição básica do modelo em cada variável do estudo. A 

obtenção do gráfico consiste em dividir os dados em m  estratos de acordo com 

alguma das variáveis explicativas. Em seguida, deve-se estimar o risco 

acumulado de base do indivíduo, que é dada por: 

 
,

ˆexp
)(ˆ

:

0    
d

t
ttj

Rl

j

j

j







βx

'
l

 

em que jd  é o número de falhas em jt . Se a suposição for válida as curvas do 

logaritmo de )(ˆ 0 t  versus  t devem apresentar diferenças aproximadamente 

constantes ao longo do tempo. No caso mais extremo, onde as curvas se 

cruzam, existe uma forte indicação de violação da suposição do modelo. 

 

i. Resíduos de Schoenfeld 

 

 

Outra proposta para avaliar a suposição de riscos proporcionais do 

modelo é a análise dos resíduos de Schoenfeld, que são definidos por: 

 

 
,

ˆexp

ˆexp

)(

)(
   

x

xr

i

i

tRj

tRj

iq

iqiq










βx

βx

'
j

'
j

 

em que ),,...,,( 21 piiii xxx'
x  é o vetor de variáveis do i -ésimo indivíduo 

observado falhar para a q -ésima variável do modelo, em que p) ,...,2 1,q ( . 
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Para permitir que a estrutura de correlação seja considerada, é utilizada uma 

forma padronizada dos resíduos de Schoenfeld. Como mencionado em 

Colosimo e Giolo (2006) tal resíduo é baseado em um resultado que considera 

o modelo: 

  ,)(exp)()( 0    ttt βx
'   

com a restrição de que )(tβ = , como uma forma alternativa de representar o 

modelo de Cox. Dessa forma essa restrição implica na proporcionalidade dos 

riscos. Logo, o gráfico de )(tq versus t , para a q -ésima variável, deve ser uma 

linha horizontal se a proporcionalidade dos riscos é válida. 

 

ii. Teste da proporcionalidade dos riscos 

 

 

Utilizando somente a análise gráfica não é possível expressar com 

objetividade a violação da proporcionalidade dos riscos. Dessa forma, se vê 

necessário a obtenção de medidas estatísticas, bem como a realização de 

testes de hipóteses, que são de grande utilidade nessas situações. O 

coeficiente de correlação de Pearson (  ) pode ser aplicado para medir a 

associação entre os resíduos padronizados de Shoenfeld e )(tg , que é uma 

função do tempo, para cada variável e pode ser usada para testar a hipótese 

nula de riscos proporcionais. Algumas opções de )(tg estão disponíveis no R, 

dentre elas t  e )log(t  (COLOSIMO; GIOLO, 2006). Dessa forma, os resíduos 

padronizados de Schoenfeld são definidos por: 

   ii rIs *ˆ 1* 
   , 

em que  ̂I  é a matriz de informação observada, avaliada em ̂ . Valores de 

  próximos de zero indicam não haver evidências para rejeição da 

proporcionalidade dos riscos. Então, para testar a hipótese de 

proporcionalidade dos riscos para a q -ésima variável, utiliza-se a estatística de 

teste: 
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2*
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))((
, 

em que 1
qI  é o q -ésimo elemento da diagonal do inverso da matriz de 

informação observada e d  é o número de falhas. Sob a hipótese nula de riscos 

proporcionais para a q -ésima variável, qT  tem aproximadamente distribuição 

qui-quadrado com 1 grau de liberdade (COLOSIMO; GIOLO, 2006). 

Também pode ser realizado um teste de hipótese geral (global) para a 

proporcionalidade dos riscos incluindo todas as variáveis do modelo utilizando 

a estatística de teste: 

 




q

q ggd

ggISSgg
T

2

*'*

)(

)()'(
, 

em que I  é a matriz de informação observada, d  é o número de falhas e 

1*  dRIS , sendo R  a matriz dos resíduos de Schoenfeld não padronizados. 

Sob a hipótese nula de riscos proporcionais T  tem aproximadamente 

distribuição qui-quadrado com p  graus de liberdade (COLOSIMO; GIOLO, 

2006). 

 

2.4.2 Resíduos Martingal e Deviance 

 

 

Os resíduos martingal são bastante úteis para determinar com qual 

forma funcional a variável deve ser inserida no modelo, isto é, se a curva 

suavizada do diagrama de dispersão não for linear é preciso fazer alguma 

transformação, por exemplo, a raiz quadrada ou o logaritmo da variável. Os 

resíduos martingal são definidos por: 

 ,em iii ˆˆ   
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em que i  é a varável indicadora de falha e iê  são os resíduos de Cox-Snell.  

Os resíduos Cox-Snell são utilizados para examinar o ajuste global do modelo 

no contexto paramétrico e por esta razão não serão definidos. Definições e 

discussões acerca desses resíduos podem ser encontradas em Lee e Wang 

(2002) e Colosimo e Giolo (2006), pois os abordam de forma detalhada.   

As interpretações dos gráficos dos resíduos martingal não são tão 

simples, pois tais resíduos apresentam uma distribuição assimétrica (LEE; 

WANG, 2003). Dessa forma, com a tentativa de tornar os resíduos martingal 

mais simétricos em torno de zero utiliza-se os resíduos deviance. Esses 

resíduos auxiliam na detecção de pontos atípicos, os chamados outliers. Se 

estes apresentarem um comportamento aleatório em torno de zero tem-se um 

indicativo de que modelo é apropriado. Os resíduos deviance são definidos por: 

      ,ˆlogˆ2ˆˆ 2
1

  mmmsinald iiiiii    

sendo im̂  o resíduo martingal. Os id̂  são simetricamente distribuídos em torno 

de zero, facilitando a interpretação do gráfico.  

 

2.5 MODELOS DE FRAGILIDADE 

 

 

Existem casos onde a forma de coleta dos dados possibilita o 

agrupamento de informações de indivíduos que possuem características 

semelhantes (sejam elas genéticas, ambientais, etc.), por exemplo: pacientes 

atendidos na mesma unidade de saúde, indivíduos da mesma família, entre 

outros. Nesses casos, os tempos de sobrevivência observados dentro de cada 

grupo podem não ser mutuamente independentes. Por esta razão é 

conveniente pensar na utilização de um modelo que incorpore uma possível 

correlação entre os tempos em um mesmo grupo. Uma classe de modelos 

utilizada com frequência em tais situações é denominada Modelos de 

fragilidade (WIENKE, 2011). Nestes modelos um termo aleatório, denominado 

fragilidade, é introduzido na função de risco do modelo (2.2) para descrever a 
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possível associação entre tempos de um mesmo grupo. O termo aleatório é 

representado pela variável jZ ( j =1,..., m ), em que m  é o número de grupos. 

Desta forma, quanto maior o valor do efeito aleatório, mais frágeis estão os 

indivíduos do grupo quanto à ocorrência do evento (resposta). O modelo de 

fragilidade compartilhado expresso em (2.5) aborda problemas dessa natureza, 

pressupondo independência entre os dados observados condicionalmente a 

um conjunto de variáveis não observáveis (efeito aleatório). 

Sejam '
21 ),,...,,( njjjj TTTT   os jn  tempos de sobrevivência de 

indivíduos pertencentes ao j -ésimo grupo. Para jj zZ  , j =1,..., m , é assumido, 

condicionalmente a jz , que os componentes de jT  são independentes com: 

  ,exp)()( '
0   tzt ijjij βx                                           (2.5) 

para jni ,...,1 , j =1,..., m  e sendo  a função de risco para ijT  condicional a jz .  

 

2.5.1 Modelo de fragilidade gama 

 

 

O modelo de fragilidade gama é expresso exatamente como em (2.5). 

Neste caso, para o termo aleatório é especificado uma distribuição gama de 

média igual a 1 e variância desconhecida  , isto é jZ ~ )1,1(


 .  

 

2.5.2 Estimação dos parâmetros do modelo 

 

 

Existem propostos na literatura alguns métodos de estimação para os 

modelos de fragilidade. Devido às dificuldades analíticas desses modelos, a 

maioria dos procedimentos de estimação ainda não estão disponíveis nos 

softwares específicos da área. Nesta seção será apresentada a estimação 

através da função de verossimilhança parcial penalizada proposta para o 
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modelo de fragilidade gama, já implementado no software R (CARVALHO et 

al., 2005). Consideremos a seguinte formulação alternativa para o modelo 

(2.5): 

  ,exp)()( '
0   wtt jijij  βx  

em que jz  no modelo (2.5) corresponde, nesta formulação, a }exp{ jw . 

Assume-se neste modelo que os 'jw s são uma amostra independente de 

alguma distribuição com média zero e variância  , de modo que quando 0 , 

tem-se o modelo de riscos proporcionais (2.2). Essa abordagem é baseada em 

uma modificação da função de verossimilhança parcial de Cox e tanto os 

coeficiente da regressão quanto as fragilidades são incluídas e otimizadas 

sobre β  e w . A estimação nesse caso é feita maximizando-se o logaritmo da 

função de verossimilhança parcial penalizada: 

 

em que g  é uma função que impõe penalidades a valores de w  menos 

desejáveis, e   é um parâmetro de ajustamento de g .  

Na prática o procedimento começa tomando valores iniciais iguais a 1 

para as fragilidades. Estas, então, são tratadas como parâmetros fixos e 

conhecidos no primeiro passo de otimização da função de verossimilhança 

parcial. Depois, as fragilidades são avaliadas como médias condicionais, dado 

suas observações. Este procedimento é repetido até a convergência.  

Outros procedimentos de estimação, envolvendo a implementação de 

algoritmos, podem ser consultados na literatura, bem como a estimação via 

algoritmo EM e também a estimação bayesiana via MCMC, que são tratados 

com detalhes por Wienke (2011) e Colosimo e Giolo (2006). 

 

 

 

     ,,,log),,(    wgwLwPPL   ββ



29 
 

2.5.3 Modelo de fragilidade estratificado 

 

 

Neste modelo os dados são agrupados de acordo com uma variável 

que define diferentes estratos, com )()()( 000 ttt CBA   , ou seja, o risco é 

comum a todos os indivíduos do mesmo estrato, mas não entre os estratos. 

Desta forma, o modelo de fragilidade estratificado é expresso por: 

  ,exp)()( '
0   tzt ijhjij βx   

para jni ,...,1 , j =1,..., m  e kh ,...,1  e jz  a fragilidade associada ao j -ésimo 

grupo, em que h  é o número de estratos presentes no modelo. 

  

2.5.4 Testando a fragilidade do modelo  

 

Para testar a existência de associação dos tempos de um mesmo 

grupo ( 0:0 H ) podem ser utilizadas a estatística de Wald, a da razão de 

verossimilhanças e a estatística escore. Os testes de Wald e da razão de 

verossimilhanças são dados por: 

 

i. Teste de Wald 

 

A estatística do teste de Wald para o parâmetro do termo de fragilidade 

é dado por: 

)(

2




 



rVa
W  , 

que sob 0H  tem distribuição qui-quadrado com um número de graus de 

liberdade variável, que depende da função (.)g  de penalização (CARVALHO et 

al., 2011).  
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ii. Teste da razão de verossimilhança 

 

A estatística do teste da razão de verossimilhança para o parâmetro do 

termo de fragilidade é dado por: 

 
 

   ,ˆ,ˆ)ˆ,ˆ,ˆ(log2
ˆ,ˆ

ˆ,ˆ,ˆ
log2 **

00**
0

0   LL
L

L
TRV ββ

β
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sendo que β̂,ˆ
0    e ̂  são as estimativas obtidas pelo modelo de fragilidade 

(2.5). Sob 0H  o teste assume distribuição qui-quadrado com 1 grau de 

liberdade. 

Colosimo e Giolo (2006) abordam de forma rápida o problema de o 

valor do efeito aleatório estar na borda do espaço paramétrico. Contudo, para 

dados de tempos censurados, como a distribuição da estatística de teste se 

aproxima da 2

1 . Esta aproximação foi considerada mais pobre quando 

utilizados os testes unilaterais. Zhi, Grambsch e Eberly (2005) tratam com mais 

detalhes acerca do assunto, abordando também estudos de simulação para o 

teste do efeito aleatório. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1 BANCO DE DADOS  

 

 

A base de dados utilizada provém de um estudo transversal realizado 

inicialmente por Brecailo (2007), cuja população alvo era formada por 2454 

crianças menores de dois anos e suas respectivas mães biológicas, que 

residiam no município de Guarapuava/PR e foram acompanhadas pelo PSF em 

22 unidades de saúde do município no ano de 2004. 

Inicialmente a amostra foi composta por 519 crianças dentre as quais 

foram excluídas: 

 Crianças gêmeas e as que haviam sido internadas recentemente,        

pois estas poderiam não ser fidedignas em sua análise, devido a maior 

dificuldade de continuidade do aleitamento materno por estas mães; 

 Crianças que não estavam sob os cuidados da mãe biológica, pois a 

prática do aleitamento materno pode ser realizada somente por elas, 

caso ainda não tenha ocorrido a lactação induzida na mãe adotiva 

(DANTAS, 2011); 

 Crianças que completaram dois anos antes da realização da entrevista; 

 Crianças cujos domicílios foram visitados três vezes sem que se 

conseguisse contato com a mãe biológica. 

Desta maneira, o tamanho da amostra se reduziu a 438 crianças que 

foram atendidas em 22 unidades de saúde. Os dados foram coletados por meio 

de questionários nos domicílios que recebiam a visita dos Agentes 

Comunitários de Saúde. 
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3.1.1 Variáveis do estudo 

 

 

A base de dados conta com informações de variáveis: 

 Socioeconômicas: estado civil da mãe, escolaridade dos pais, trabalho 

materno remunerado e renda mensal familiar; 

 Demográficas: idade materna, número atual de filhos vivos, idade 

materna no nascimento do primeiro filho, número de moradores na 

casa e gênero da criança; 

 Biológicas e de morbidade: tipo de parto, peso ao nascer e orientação 

sobre aleitamento materno. 

Essas informações serão utilizadas na análise para descrever o tempo 

até introdução de água, chá e leite não materno na alimentação das crianças, 

que são as variáveis dependentes desse estudo (resposta). 

A Tabela 1 apresenta uma visão geral das variáveis independentes 

utilizadas no estudo: 
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TABELA 1 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Variável Descrição Categorias 

IDMAE Idade da Mãe ≤ 25 anos 
> 25 anos 

ECIVIL Estado civil da Mãe Casada 
Solteira 
Outro 

ANOESTM Anos de estudo Mãe < 4 anos 
4 a 8 anos 
> 8 anos 

ANOESTP Anos de estudo Pai < 4 anos 
4 a 8 anos 
> 8 anos 

TRABMAE A Mãe trabalha Dentro de casa 
Fora de casa 
Não trabalha 

SMPCAPTA Renda per capta < 0.5 SM 
0.5 a 1 SM 
> 1 SM 

NPESSOA Nº moradores da casa 1 a 4 pessoas 
5 a 7 pessoas 
> 7 pessoas 

PAIMORA Criança vive com pai biológico Sim 
Não 

ORIENTAM Orientação sobre aleitamento materno Sim 
Não 

PESNASC Peso ao nascer Baixo peso          (< 2,5 kg) 
Peso adequado (2,5 a 4 kg) 
Excesso de peso (> 4 kg) 

PEITO Criança mama no peito Sim 
Não 

NNASCVIV Nascidos vivos 1 filho 
2 a 3 filhos 
> 3 filhos 

TIPOPART Tipo de parto Normal 
Cesariana 

SEXO Gênero da criança Masculino 
Feminino 

IDPRIM Idade que a mãe teve primeiro filho ≤ 25 anos 
> 25 anos 

Salário Mínimo (SM) 

FONTE: O autor (2012) 
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3.2 METODOLOGIA ESTATÍSTICA  

 

 

3.2.1 Estudos preliminares 

 

 

 As variáveis do estudo que originalmente não eram categóricas foram 

categorizadas de acordo com critérios estabelecidos pelo pesquisador e 

padrões observados em outros estudos da área com o objetivo de criar grupos 

de comparação. Curvas de sobrevivência foram estimadas utilizando o 

estimador não paramétrico de Kaplan-Meier com o objetivo de verificar 

separadamente o comportamento de cada variável na resposta, em suas 

diferentes categorias. Isoladamente, a análise gráfica é subjetiva na tomada de 

decisão. Para obtenção de uma evidência quantitativa que comprove ou não 

um comportamento diferenciado entre as categorias da variável explicativa, é 

necessário a aplicação de testes de significância. Foram aplicados os testes 

mais usuais e mencionados na literatura específica da área: o teste Logrank e 

o de Wilcoxon (COLOSIMO; GIOLO, 2006). 

O procedimento utilizado para seleção de variáveis, bem como a 

escolha do modelo, contou com as seguintes etapas: 

1. Inicialmente, foram selecionadas as variáveis que se apresentaram 

significativas em pelo menos um dos testes de comparação das curvas, 

adotando um nível de significância   < 0,25. Esta proposta em escolher um 

nível de significância relativamente modesto é recomendada em diversas 

referências da área, conforme Hosmer e Lemeshow (1999). 

2. Um modelo de regressão foi ajustado incluindo todas essas variáveis. 

Aquelas que, na presença de outras, deixaram de ser significativas, ao nível 

de significância α = 0,10, foram retiradas do modelo.  

3. Pelo teste da razão de verossimilhança (TRV), foi testada a significância 

das variáveis que permaneceram inicialmente, uma a uma. As variáveis que 

se apresentaram significativas foram mantidas. 
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4. Aquelas que haviam sido retiradas na etapa 2 foram incluídas, uma a uma, 

e testada sua significância pelo TRV. 

5. O modelo final foi composto pelas variáveis mantidas na etapa 3 e pelas 

que apresentaram significância na etapa 4.  

 

3.2.2 Ajuste do modelo de Cox  

 

 

O Modelo de Cox foi ajustado para o tempo até introdução de chá e 

leite não materno, uma vez que ao analisarmos as significâncias das variáveis 

estudadas para inclusão no modelo, tomando como variável resposta o tempo 

até introdução de água na alimentação da criança, verificou-se que, ao nível de 

significância α = 0,10, nenhuma das variáveis pré-selecionadas nos testes de 

Logrank ou Wilcoxon se apresentou significativa no modelo, o que não nos 

proporcionou o ajuste de um modelo de regressão para esta variável resposta. 

 

3.2.3 Ajuste do modelo de fragilidade gama  

 

 

Para considerar uma possível estrutura de correlação intra-grupo, 

ocasionada pelo fato das crianças estarem agrupadas pela unidade de saúde 

em que são atendidas, foi verificada a conveniência de se ajustar o chamado 

Modelo de Fragilidade (CARVALHO et al., 2005) onde, um efeito aleatório 

denominado fragilidade, foi introduzido na função de risco para ajustar a 

possível diferença  entre os tempos das mães que foram atendidas na mesma 

unidade de saúde. Para o termo de fragilidade foi assumido a distribuição gama 

e sua significância foi verificada pelo teste da razão de verossimilhanças. 
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3.2.4 Ajuste do modelo de fragilidade estratificado 

 

 

Na eventualidade de alguma variável, significativa no modelo, violar a 

suposição de proporcionalidade dos riscos o modelo de fragilidade estratificado 

poderá ser ajustado. Os diferentes estratos são definidos pelas categorias 

desta variável, e deste modo, a suposição básica do modelo será respeitada 

em cada um dos estratos. 

Para comparação e escolha dos modelos mencionados foi utilizado o 

TRV e a estimação dos parâmetros dos modelos foi baseada no método da 

máxima verossimilhança (CASELLA; BERGER, 2002). Os resultados das 

análises estatísticas foram gerados com o uso do software R, versão 2.14.1, 

bem como o uso do pacote survival (R Development Core Team, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Deseja-se conhecer as variáveis que influenciam no tempo até 

introdução de diferentes tipos de líquidos (água, chá e leite não materno) na 

alimentação das crianças e analisar possíveis relações de causa-efeito que 

podem haver entre essas variáveis com as respostas. 

 

 

4.1 ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DE ÁGUA NA 

ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

 

 

4.1.1 Estudos preliminares 

 

 

A Tabela 2 apresenta as variáveis do estudo, bem com o total de 

crianças em cada categoria ( n ), o total de crianças que no momento da 

entrevista já recebiam água em suas alimentações (falhas) e também a 

mediana do tempo (em dias) em que as crianças começaram a receber este 

substituto. Em destaque estão as variáveis que apresentaram probabilidade de 

significância ( p ) inferior a 0,25 em pelo menos um dos testes de comparação 

de curvas. Estas serão incorporadas às análises posteriores a fim de selecioná-

las para o ajuste de um possível modelo de regressão. 
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TABELA 2 – ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DE ÁGUA NA ALIMENTAÇÃO DA 
CRIANÇA E VALOR-P DOS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA 

    (continua) 

Variável Categorias n  Falhas 
Mediana        
(dias) 

p  

Logrank Wilcoxon 

Geral         - 438 402 120   

Idade da mãe ≤ 25 anos 

> 25 anos 

243 

192 

223 

179 

120 

120 

0.269 0.307 

Estado civil da mãe Casada 

Solteira 

Outro 

363 

46 

26 

336 

41 

25 

120 

120 

120 

0.304 0.61 

Anos de estudo da 
mãe 

< 4 anos 

4 a 8 anos 

> 8 anos 

57 

223 

155 

54 

209 

139 

120 

120 

120 

0.841 0.401 

Anos de estudo do pai < 4 anos 

4 a 8 anos 

> 8 anos 

51 

211 

173 

48 

200 

154 

120 

120 

120 

0.629 0.212 

Trabalho materno Dentro de casa 

Fora de casa 

Não trabalha 

90 

32 

313 

82 

29 

291 

120 

150 

120 

0.588 0.476 

Renda per capta < 0.5 SM 

0.5 a 1 SM 

> 1 SM 

327 

62 

16 

307 

53 

13 

120 

122 

150 

0.857 0.759 

Nº moradores da 
casa 

1 a 4 pessoas 

5 a 7 pessoas 

> 7 pessoas 

257 

144 

34 

238 

131 

33 

120 

120 

90 

0.0889 0.0181 

Criança vive com pai 
biológico 

Sim 

Não 

369 

66 

342 

60 

120 

120 

0.44 0.366 

Orientação sobre 
aleitamento materno 

Sim 

Não 

364 

70 

338 

63 

120 

90 

0.716 0.602 
 

Peso ao nascer Baixo peso 

Peso adequado 

Excesso de peso 

48 

367 

20 

41 

342 

19 

120 

120 

150 

0.685 0.932 

 

Criança mama no 
peito 

Sim 

Não 

222 

213 

192 

210 

135 

120 

0.656 0.605 
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TABELA 2 – ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DE ÁGUA NA ALIMENTAÇÃO 
DA CRIANÇA E VALOR-P DOS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA 

    (conclusão) 

Variável Categorias n  Falhas 
Mediana        
(dias) 

p  

Logrank Wilcoxon 

Nascidos vivos 1 filho 

2 a 3 filhos 

> 3 filhos 

177 

184 

71 

167 

165 

68 

120 

120 

120 

0.473 0.417 

Tipo de parto Normal 

Cesárea 

291 

144 

275 

127 

120 

120 

0.649 0.763 

Gênero da criança Masculino 

Feminino 

236 

199 

215 

187 

120 

120 

0.485 0.971 

Idade da mãe no 
nascimento do 1º 
filho 

≤ 25 anos 

> 25 anos 

391 

44 

362 

40 

120 

150 

0.0984 0.0362 

Salário Mínimo (SM) 

FONTE: O autor (2012) 

 

As variáveis com probabilidade de significância inferior a 0,25 em pelo 

menos um dos testes são: ‘anos de estudo do pai’, ‘número de moradores da 

casa’ e ‘idade da mãe ao ter o primeiro filho’. As curvas de Kaplan-Meier 

correspondente a tais variáveis estão apresentadas na Figura 1. 
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FIGURA 1 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADAS SEGUNDO AS VARIÁVEIS 
‘ESCOLARIDADE PATERNA’, ‘NÚMERO DE MORADORES NA CASA’ E ‘IDADE DA MÃE NO 
NASCIMENTO DO PRIMEIRO FILHO’ 

FONTE: O autor (2012) 

 

4.1.2 Ajuste de modelos de regressão 

 

 

Ao analisarmos as significâncias das variáveis quando incluídas no 

modelo de regressão de Cox (segundo as etapas apresentadas na Seção 

3.2.1), verificou-se que, ao nível de significância α = 0,10, nenhuma delas se 

mostrou significativa, o que não nos proporcionou o ajuste de um modelo de 

regressão apropriado para esta variável resposta. 

A curva de sobrevivência geral para o tempo até introdução de água na 

alimentação das crianças é apresentada na Figura 2.  
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FIGURA 2: CURVA DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADA PARA A RESPOSTA ‘TEMPO ATÉ A 
INTRODUÇÃO DE ÁGUA NA ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA’ 

FONTE: O autor (2012) 

 

A mediana para o tempo até introdução de água na alimentação das 

crianças é de 120 dias, isso significa que 50% das crianças já tinham recebido 

água em 120 dias de vida. É possível afirmar que o intervalo [120; 135] contém 

a verdadeira estimativa da mediana, com de 95% de confiança.  
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4.2 ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DO CHÁ NA 

ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

 

 

4.2.1 Estudos preliminares 

 

 

Na Tabela 3 estão descritas as variáveis do estudo, bem como o 

resultado dos testes de logrank e wilcoxon para cada uma delas. Os valores de 

p  em destaque indicam as variáveis com probabilidade de significância inferior 

a 0,25. 

 

TABELA 3 – ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DO CHÁ NA ALIMENTAÇÃO DA 
CRIANÇA E VALOR-P DOS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA 

 (continua) 

Variáveis Categorias n  Falhas 
Mediana 
(dias) 

p  

Logrank Wilcoxon 

Geral        - 430 325 120   

Idade da Mãe ≤ 25 anos 

> 25 anos 

245 

192 

180 

145 

120 

120 

0.656 0.605 

Estado civil da 
Mãe 

Casada 

Solteira 

Outro 

364 

47 

26 

269 

36 

20 

120 

120 

90 

0.975 0.982 

Anos de estudo 
Mãe 

< 4 anos 

4 a 8 anos 

> 8 anos 

57 

224 

156 

51 

168 

106 

90 

120 

150 

0.168 0.484 

Anos de estudo 
Pai 

< 4 anos 

4 a 8 anos 

> 8 anos 

51 

212 

174 

47 

157 

121 

90 

120 

120 

0.00608 0.0269 

A Mãe trabalha Dentro de casa 

Fora de casa 

Não trabalha 

91 

32 

314 

67 

23 

235 

90 

135 

120 

 

0.539 0.408 



43 
 

TABELA 3 – ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DO CHÁ NA ALIMENTAÇÃO DA 
CRIANÇA E VALOR-P DOS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA 

 (conclusão) 

   Variáveis Categorias n  Falhas 
Mediana 
(dias) 

p  

Logrank Wilcoxon 
 

Renda per capta < 0.5 SM 

0.5 a 1 SM 

> 1 SM 

329 

62 

16 

246 

41 

11 

120 

120 

120 

0.951 0.987 

Nº moradores da 
casa 

1 a 4 pessoas 

5 a 7 pessoas 

> 7 pessoas 

257 

146 

34 

187 

109 

29 

120 

120 

90 

0.311 0.455 

Criança vive com 
pai biológico 

Sim 

Não 

370 

67 

273 

52 

120 

120 

0.67 0.803 

Orientação sobre 
Aleitamento 
Materno 

Sim 

Não 

365 

71 

270 

54 

120 

90 

0.611 0.478 

Peso ao nascer Baixo peso 

Peso adequado 

Excesso de peso 

48 

369 

20 

37 

274 

14 

90 

120 

120 

0.803 0.902 

Criança mama 
no peito 

Sim 

Não 

224 

213 

151 

174 

150 

90 

0.0079 0.0093 

Nascidos vivos 1 filho 

2 a 3 filhos 

> 3 filhos 

178 

185 

71 

131 

132 

60 

120 

120 

120 

0.69 0.981 

Tipo de parto Normal 

Cesárea 

293 

144 

230 

95 

105 

150 

0.0391 0.088 

Gênero da 
criança 

Masculino 

Feminino 

237 

200 

183 

142 

90 

120 

0.224 0.29 

Idade que a mãe 
teve primeiro 
filho 

≤ 25 anos 

> 25 anos 

393 

44 

297 

28 

120 

180 

0.101 0.119 

Salário Mínimo (SM) 

FONTE: O autor (2012) 

 

As variáveis que apresentaram probabilidade de significância inferior a 

0,25 em pelo menos um dos testes são: ‘anos de estudo da mãe’, ‘anos de 

estudo do pai’, ‘a criança mama no peito’, ‘tipo de parto’, ‘gênero da criança’ e 
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‘idade da mãe ao ter o primeiro filho’. As curvas de Kaplan-Meier 

correspondentes a tais variáveis estão apresentadas na Figura 3. 

 

 

FIGURA 3 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADAS SEGUNDO AS VARIÁVEIS ‘ANOS 
DE ESTUDO DA MÃE’, ‘ANOS DE ESTUDO DO PAI’, ‘A CRIANÇA MAMA NO PEITO’, ‘TIPO 
DE PARTO’, ‘GÊNERO DA CRIANÇA’ E ‘IDADE DA MÃE AO TER O PRIMEIRO FILHO’ 

FONTE: O autor (2012) 
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O tempo mediano até introdução do chá para crianças atendidas na 

mesma unidade de saúde variou de 45 a 210 dias, considerando um total de 22 

unidades de saúde presentes no estudo. Por esta razão se mostrou 

conveniente estudar se a unidade de saúde em que as mães foram atendidas 

está associada ao tempo até introdução do chá na alimentação das crianças. 

 

4.2.2 Ajuste do modelo de Cox 

 

 

Para considerar uma possível associação entre os tempos das mães 

atendidas na mesma unidade de saúde, foi ajustado aos dados o modelo de 

fragilidade gama com as variáveis que apresentaram probabilidade de 

significância inferior a 0,25 em pelo menos um dos testes de comparação. 

Porém, pelo teste da razão de verossimilhanças, o termo de fragilidade do 

modelo se apresentou não significativo ( p = 0,98). Dessa forma o ajuste se 

limitou ao modelo de regressão de Cox, sem considerar o efeito das unidades 

de saúde. 

É importante ressaltar que o termo aleatório se apresentou não 

significativo no modelo em que é especificado uma distribuição gama para este 

termo. Porém, há na literatura outras distribuições que podem ser propostas 

para o termo aleatório como, por exemplo, as distribuições uniforme, Weibull, 

lognormal, dentre outras. Desta forma, se fosse especificado alguma outra 

distribuição para o termo aleatório deste problema, sua significância poderia 

ser detectada. Neste caso, a distribuição gama foi utilizada por sua grande 

aplicabilidade nos estudos clínicos e, em relação às outras distribuições, é uma 

distribuição que pode ser utilizada com mais facilidade por sua conveniência 

algébrica (COLOSIMO; GIOLO, 2006). 

Das seis variáveis que apresentaram significância nos testes 

preliminares, apenas três (‘anos de estudo do pai’, ‘a criança mama no peito’ e 

‘tipo de parto’) foram mantidas no modelo de regressão.  
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4.2.3 Diagnóstico do modelo 

 

 

Como já mencionado, o modelo de regressão de Cox pressupõe que o 

risco entre dois grupos quaisquer seja constante ao longo do tempo e tal 

pressuposição deve ser cuidadosamente verificada após o ajuste, por meio da 

interpretação de gráficos e testes de significância. 

 

 Avaliação da suposição de riscos proporcionais 

 

 

i. Avaliação gráfica dos riscos acumulados  

 

 

Na Figura 4 temos o logaritmo do risco acumulado de base versus t  

para cada variável selecionada, de acordo com sua estratificação. Um 

indicativo de que a suposição de riscos proporcionais está sendo violada ocorre 

quando as curvas se cruzam. Inicialmente não é possível identificar que tal 

suposição do modelo esteja sendo violada. 
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FIGURA 4 – ))(ˆlog( 0 tj  VERSUS OS TEMPOS SEGUNDO AS VARIÁVEIS ‘ANOS DE 

ESTUDO DO PAI’, ‘A CRIANÇA MAMA NO PEITO’ E ‘TIPO DE PARTO’ 

FONTE: O autor (2012) 

 

ii. Análise dos resíduos padronizados de Schoenfeld 

 

 

Deve-se verificar para cada variável a tendência de uma linha 

horizontal, o que indica que o efeito da variável no risco se mantém constante 

ao longo do tempo. Os resíduos padronizados de Schoenfeld apresentados na 

Figura 5 não aparentam uma possível violação da suposição de riscos 

proporcionais. 
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FIGURA 5 - RESÍDUOS PADRONIZADOS DE SCHOENFELD DO MODELO DE COX 

FONTE: O autor (2012) 

 

 

iii. Teste da proporcionalidade dos riscos 

 

 

Utilizando somente a análise gráfica a tomada de decisão se torna 

subjetiva, pois a interpretação dos gráficos sempre dependerá do senso crítico 

de cada pesquisador. Por esta razão, não é possível expressar com exatidão a 

violação da proporcionalidade dos riscos. Por isso é necessário a obtenção de 

medidas que mostrem evidências estatísticas, isto é, a realização de testes de 

hipóteses, que são de grande utilidade nessas situações. A Tabela 4 apresenta 

o teste da proporcionalidade dos riscos baseado na correlação (  ) entre os 

resíduos padronizados de Schoenfeld e )(tg , que é uma função do tempo, e 
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pode ser representada por t , )log(t , entre outros (COLOSIMO; GIOLO 2006). 

Neste caso, considerou-se )(tg  como sendo o tempo original t . As correlações 

se apresentaram muito próximas de zero para todas as variáveis e os 

respectivos valores - p  não apontam a violação da pressuposição de riscos 

proporcionais, inclusive o teste global.   

 

TABELA 4 - TESTE DA PROPORCIONALIDADE DOS RISCOS NO MODELO DE 

COX 

Variável                                     
 

p  

Escolaridade paterna: 
entre 4 e 8 anos                              

> 8 anos 

-0,03518 0,4049 0,525 

-0,04924 0,8041 0,370 

Criança não mama no peito -0,00781 0,0195 0,889 

Parto cesárea -0,00755 0,0191 0,890 

GLOBAL                                            - 0,9464 0,918 

FONTE: O autor (2012) 

 

 Análise dos resíduos martingal e deviance 

 

 

Também foram analisados os resíduos martingal e deviance, 

apresentados na Figura 6. Os resíduos de martingal indicam pontos que devem 

ser investigados. Isso ocorre devido às suas magnitudes, já que não 

apresentam simetria em torno de zero, o que dificulta sua interpretação. Já os 

resíduos deviance se distribuem de forma mais aleatória em torno de zero, 

indicando um bom ajuste do modelo.  
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FIGURA 6 - RESÍDUOS MARTINGAL E DEVIANCE DO MODELO DE COX  

FONTE: O autor (2012) 

 

4.2.4 Análise do modelo de Cox 

 

 

Uma vez satisfeitas as suposições do modelo, procedemos com a 

estimação dos coeficientes das variáveis, seus respectivos testes e 

interpretações práticas. A Tabela 5 apresenta a estimativa da razão de riscos 

(RR) para cada variável do modelo, seu respectivo intervalo de 95% de 

confiança e o teste de significância, representado por p . 

 

TABELA 5 - MODELO DE COX FINAL PARA OS DADOS DE ALEITAMENTO 
MATERNO 

Variável  RR IC95% (RR) p  

Escolaridade paterna: 
entre 4 e 8 anos  0,64 (0,46; 0,89)   0,007 ** 

 > 8 anos  0,63 (0,45; 0,89)   0,009 ** 

Criança não mama no peito  1,37 (1,10; 1,70)   0,005 ** 

Parto cesárea  0,79 (0,62; 1,01)   0,065 . 

. 0,10p0,05 ;0,05'*'p0,01 ;0,01'**'p0,001 ;*'*0,001'*p  ; Razão de 

Riscos (RR) 

FONTE: O autor (2012) 
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i. O risco de introdução de chá na alimentação das crianças filhas de pais 

(homens) que tiveram menos de 4 anos de estudo é aproximadamente 

1,57 vezes o risco das crianças cujos pais tiveram entre 4 e 8 anos de 

estudo ( p  = 0,007), mantendo as outras variáveis fixas. 

 

ii. O risco de introdução de chá na alimentação das crianças filhas de pais 

(homens) que tiveram menos de 4 anos de estudo é aproximadamente 

1,58 vezes o risco das crianças cujos pais tiveram mais do que 8 anos de 

estudo ( p  = 0,009), mantendo as outras variáveis fixas.  

 

Com base nos resultados apresentados acima conclui-se que filhos de 

pais mais escolarizados tem o chá inserido em suas alimentações mais 

tardiamente. 

 

iii. O risco de introdução de chá na alimentação das crianças que não 

mamam no peito é cerca de 1,37 vezes o risco daquelas que mamam ( p  

= 0,005), mantendo as outras variáveis fixas.  

 

Então, mães que amamentam introduzem chá mais tardiamente na 

alimentação das crianças. 

 

iv. O risco de introdução de chá na alimentação das crianças cujas mães 

tiveram parto normal é aproximadamente 1,26 vezes o risco das crianças 

cujas mães que tiveram parto cesárea ( p  = 0,065), mantendo as outras 

variáveis fixas.  

 

Mães que tem parto normal introduzem o chá mais cedo na 

alimentação das crianças (evidência moderada). 
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4.3 ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DO LEITE NÃO 

MATERNO NA ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

 

 

4.3.1 Estudos preliminares 

 

 

A análise apresentada na Tabela 6 destaca as variáveis que 

apresentaram probabilidade de significância inferior a 0,25 em pelo menos um 

dos testes de comparação. Logo, estas variáveis deverão ser analisadas 

posteriormente no modelo de regressão ajustado. 

 
TABELA 6 – ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DO LEITE NÃO MATERNO NA 
ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA E VALOR-P DOS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA 

(continua) 

Variáveis Categorias n  Falhas 
Mediana 
(dias) 

p  

Logrank Wilcoxon 

Geral        - 438 216 240   

Idade da Mãe ≤ 25 anos 

> 25 anos 

243 

189 

116 

100 

270 

210 

0.473 0.417 

Estado civil da 
Mãe 

Casada 

Solteira 

Outro 

360 

47 

25 

177 

22 

17 

270 

210 

180 

0.0739 0.0394 

Anos de estudo 
Mãe 

< 4 anos 

4 a 8 anos 

> 8 anos 

56 

221 

155 

30 

115 

71 

270 

240 

240 

0.878 0.618 

Anos de estudo 
Pai 

< 4 anos 

4 a 8 anos 

> 8 anos 

51 

210 

171 

29 

106 

81 

210 

270 

210 

0.3 0.359 

A Mãe trabalha Dentro de casa 

Fora de casa 

Não trabalha 

90 

32 

310 

54 

17 

145 

180 

270 

270 

0.00301 0.0020 

Renda per capta < 0.5 SM 

0.5 a 1 SM 

> 1 SM 

324 

62 

16 

155 

34 

7 

270 

210 

210 

0.0877 0.0601 
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TABELA 6 – ANÁLISE DO TEMPO ATÉ INTRODUÇÃO DO LEITE NÃO MATERNO NA 
ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA E VALOR-P DOS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA 

(conclusão)  

    Variáveis Categorias n  Falhas 
Mediana 
(dias) 

p  

Logrank Wilcoxon 
 

Nº moradores da 
casa 

1 a 4 pessoas 

5 a 7 pessoas 

> 7 pessoas 

256 

144 

32 

115 

87 

14 

270 

210 

270 

0.307 0.472 

Criança vive com 
pai biológico 

Sim 

Não 

366 

66 

179 

37 

270 

180 

0.0147 0.01 

Orientação sobre 
aleitamento 
materno 

Sim 

Não 

362 

69 

270 

54 

120 

90 

0.611 0.478 

Peso ao nascer Baixo peso 

Peso adequado 

Excesso de peso 

47 

365 

20 

37 

274 

14 

90 

120 

120 

0.803 0.902 

Criança mama 
no peito 

Sim 

Não 

220 

212 

151 

174 

150 

90 

0.0079 0.0093 

Nascidos vivos 1 filho 

2 a 3 filhos 

> 3 filhos 

177 

182 

70 

131 

132 

60 

120 

120 

120 

0.69 0.981 

Tipo de parto Normal 

Cesárea 

287 

145 

230 

95 

105 

150 

0.0391 0.088 

Gênero da 
criança 

Masculino 

Feminino 

236 

196 

183 

142 

90 

120 

0.224 0.29 

Idade que a mãe 
teve primeiro 
filho 

≤ 25 anos 

> 25 anos 

388 

44 

297 

28 

120 

180 

0.101 0.119 

Salário Mínimo (SM) 

FONTE: O autor (2012) 

 

As variáveis que apresentaram probabilidade de significância inferior a 

0,25 em pelo menos um dos testes são: ‘estado civil da mãe’, ‘trabalho 

materno’, ‘renda per capta’, ‘criança vive com pai biológico’, ‘aleitamento 

materno’ (criança mama no peito), ‘tipo de parto’, ‘gênero da criança’ e ‘idade 
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da mãe ao ter o primeiro filho’. As curvas de Kaplan-Meier correspondentes a 

tais variáveis estão apresentadas na Figura 7. 

 

 

(continua) 

FIGURA 7 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADAS SEGUNDO AS VARIÁVEIS 
‘ESTADO CIVIL DA MÃE’, ‘TRABALHO MATERNO’, ‘RENDA PER CAPTA’, ‘CRIANÇA VIVE 
COM PAI BIOLÓGICO’, ‘ALEITAMENTO MATERNO’, ‘TIPO DE PARTO’, ‘GÊNERO DA 
CRIANÇA’ E ‘IDADE DA MÃE AO TER O PRIMEIRO FILHO’ 

FONTE: O autor (2012) 
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(conclusão) 

FIGURA 7 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADAS SEGUNDO AS VARIÁVEIS 
‘ESTADO CIVIL DA MÃE’, ‘TRABALHO MATERNO’, ‘RENDA PER CAPTA’, ‘CRIANÇA VIVE 
COM PAI BIOLÓGICO’, ‘ALEITAMENTO MATERNO’, ‘TIPO DE PARTO’, ‘GÊNERO DA 
CRIANÇA’ E ‘IDADE DA MÃE AO TER O PRIMEIRO FILHO’ 

FONTE: O autor (2012) 

 

A Tabela 7 apresenta a estimativa da mediana, o número de falhas e o 

tamanho amostral em cada unidade de saúde.  
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TABELA 7 – TAMANHO AMOSTRAL E MEDIANA ESTIMADA EM CADA UNIDADE 

DE SAÚDE  

US n  falhas Mediana 

1 9 4 180 

2 22 10 330 

3 15 9 180 

4 6 3 210 

5 9 6 180 

6 16 3 - 

7 15 5 365 

8 21 10 330 

9 27 13 365 

10 27 16 210 

11 23 6 285 

12 18 9 365 

13 15 10 270 

14 27 13 210 

15 15 7 210 

16 20 11 270 

17 36 17 180 

18 30 18 180 

19 28 16 180 

20 28 13 240 

21 21 12 210 

22 10 5 210 

Total 438 216 240 

Unidade de Saúde (US); Tamanho amostral ( n ) 

FONTE: O autor (2012) 

 

Observa-se que o tempo mediano até introdução do leite não materno 

variou de 180 a 365 dias, considerando todas as unidades de saúde em 

estudo.  Dessa forma, deseja-se estudar se as unidades de saúde em que as 

mães foram atendidas estão associadas ao tempo até introdução do leite não 

materno na alimentação das crianças. Para tanto, foram estimadas as curvas 

de sobrevivência para cada unidade de saúde, apresentadas na Figura 8, a fim 
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de verificar graficamente se os tempos em diferentes  unidades de saúde se 

distribuem de forma heterogênea ou mais semelhantes entre si.  

 

FIGURA 8 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADAS SEGUNDO CADA UNIDADE DE 

SAÚDE 

FONTE: O autor (2012) 

 

4.3.2 Ajuste do modelo de fragilidade gama 

 

 

Para considerar uma possível associação nos tempos das mães 

atendidas na mesma unidade de saúde foi ajustado o modelo de fragilidade 

gama. O ajuste foi realizado, inicialmente, com as variáveis: ‘estado civil da 

mãe’, ‘trabalho materno’, ‘renda per capta’, ‘criança vive com pai biológico’, 

‘aleitamento materno’, ‘tipo de parto’, ‘gênero da criança’ e ‘idade da mãe ao ter 

primeiro filho’. Permaneceram no modelo final somente as variáveis ‘trabalho 

materno’ e ‘criança vive com pai biológico’. 
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4.3.3 Diagnóstico do modelo 

 

 

Os métodos de diagnóstico utilizados para o modelo de fragilidade 

gama são similares aos utilizados na Seção 4.2.3. 

 

 Avaliação da suposição de riscos proporcionais 

 

 

i. Avaliação gráfica dos riscos acumulados  

 

 

Na análise gráfica do logaritmo dos riscos acumulados para cada 

variável selecionada, apresentadas na Figura 9, podemos observar na variável 

‘aleitamento materno’ que as curvas se cruzam. Gráficos que possuem esta 

característica devem deixar o pesquisador em alerta, pois há sérios indícios de 

que esta variável esteja violando a pressuposição de riscos proporcionais. O 

mesmo não se verifica para as outras variáveis selecionadas, ao menos de 

forma tão acentuada. 

 

FIGURA 9 - ))(ˆlog( 0 tj  VERSUS OS TEMPOS SEGUNDO AS VARIÁVEIS ‘TRABALHO 

MATERNO’, ‘ALEITAMENTO MATERNO’ E ‘CRIANÇA VIVE COM PAI BIOLÓGICO’. 

FONTE: O autor (2012) 
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ii. Análise dos resíduos padronizados de Schoenfeld 

 

 

Os resíduos padronizados de Schoenfeld apresentados na Figura 10 

apontam uma tendência no gráfico da variável ‘aleitamento materno’, indicando 

uma possível violação da pressuposição de riscos proporcionais. 

 

 

 

FIGURA 10 - RESÍDUOS PADRONIZADOS DE SCHOENFELD DO MODELO DE 
FRAGILIDADE GAMA 

FONTE: O autor (2012) 
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iii. Teste da proporcionalidade dos riscos 

 

 

Como observado nos gráficos apresentados nas Figuras 9 e 10, o 

cruzamento das curvas e acentuado declive no gráfico dos coeficientes, 

respectivamente, a variável ‘aleitamento materno’ parece violar a 

pressuposição de riscos proporcionais. De acordo com o teste de correlação de 

Pearson, o valor- p  associado a esta variável se apresentou altamente 

significativo, o que nos leva à rejeição da hipótese de proporcionalidade dos 

riscos, como mostra a Tabela 8.  

O valor- p  referente ao teste global também nos leva à rejeição de H0, 

devido à variável que viola esta suposição. Uma alternativa seria a retirada da 

variável que viola a suposição básica do modelo e repetição das análises, a fim 

de avaliar o ajuste do novo modelo. Outra alternativa seria o ajuste do modelo 

de fragilidade estratificado que, ao invés da retirada da variável que viola a 

suposição básica do modelo, a utiliza como uma variável estratificadora, isto é, 

a análise seria feita considerando dois grupos: o grupo de crianças que estão 

em aleitamento materno e o grupo de crianças que não estão. 

 

TABELA 8 - TESTE DA PROPORCIONALIDADE DOS RISCOS NO MODELO DE 

FRAGILIDADE GAMA COM A VARIÁVEL ‘ALEITAMENTO MATERNO’ 

Variável      
 

p  

Mãe trabalha: 
fora de casa 0,000361 2,80e-05 0,996 

não trabalha 0,015738  5,72e-02  0,811 

Criança não mama no peito -0,260359  1,47e+01  0,00013 *** 

Criança não vive com pai 
biológico 

-0,052360  6,27e-01  0,428 

GLOBAL       - 1,61e+01  0,003 ** 

. 0,10p0,05 ;0,05'*'p0,01 ;0,01'**'p0,001 ;*'*0,001'*p   

FONTE: O autor (2012) 
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Ajustando um novo modelo, sem a variável ‘aleitamento materno’ e 

refazendo o teste de correlação de Pearson, temos os resultados apresentados 

na Tabela 9. 

 

TABELA 9 - TESTE DA PROPORCIONALIDADE DOS RISCOS NO MODELO DE 

FRAGILIDADE GAMA SEM A VARIÁVEL ‘ALEITAMENTO MATERNO’ 

Variável      
p  

Mãe trabalha: 

fora de casa 0,0103  0,0228  0,88
0 

não trabalha 0,0564  0,7163  0,39
7 

Criança não vive com pai biológico -0,0415  0,3892  0,53
3 

GLOBAL      - 1,4485  0,69 

FONTE: O autor (2012) 

 

Para este novo modelo não há violação da suposição dos riscos 

proporcionais para nenhuma variável, bem como o teste global, o que confirma 

a não rejeição da hipótese de proporcionalidade dos riscos. 

 

 Análise dos resíduos martingal e deviance 

 

 

Os resíduos martingal apresentados na Figura 11 não apresentam 

simetria em torno de zero em razão de suas magnitudes. Desta forma, os 

resíduos deviance, que são uma tentativa de tornar os resíduos martingal mais 

simétricos, parecem se distribuir uniformemente em torno de zero, isto é, sem 

qualquer padrão detectável. 
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FIGURA 11 - RESÍDUOS MARTINGAL E DEVIANCE DO MODELO DE FRAGILIDADE GAMA 
FONTE: O autor (2012) 

 

4.3.4 Análise do modelo de fragilidade gama 

 

 

A Tabela 10 apresenta, além da estimativa da razão de riscos para 

cada variável e seus respectivos intervalos de confiança, o teste de 

significância do termo de fragilidade. O teste da razão de verossimilhanças 

associado ao termo de fragilidade do modelo mostra haver associação 

marginalmente significativa entre os tempos das mães atendidas na mesma 

unidade de saúde ( p  = 0,10).  

 

TABELA 10 - MODELO DE FRAGILIDADE GAMA FINAL PARA OS DADOS DE 

ALEITAMENTO MATERNO  

Variável  RR IC95% (RR)      p  

Mãe trabalha: 
fora de casa 0,619 (0,36; 1,07) 2,93 0,0870 . 

não trabalha 0,631 (0,46; 0,87)  7,93  0,0049 ** 

Criança não vive com pai 
biológico 

 1,405 (0,98; 2,02) 3,34 0,0680 . 

Fragilidade gama (US) - - 2,70 0,1001 

. 0,10p0,05 ;0,05'*'p0,01 ;0,01'**'p0,001 ;*'*0,001'*p  ; Razão de 

Riscos (RR) 

FONTE: O autor (2012) 
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i. O risco de introdução do leite não materno na alimentação das crianças 

cujas mães trabalham dentro de casa é aproximadamente 1,62 (1/0,619) 

vezes o risco daquelas cujas mães trabalham fora de casa ( p  = 0,087), 

mantendo as outras variáveis fixas (inclusive o efeito aleatório); 

 

ii. O risco de introdução do leite não materno na alimentação das crianças 

cujas mães trabalham dentro de casa é aproximadamente 1,58 (1/0,631) 

vezes o risco daquelas cujas mães não trabalham ( p  = 0,0049), 

mantendo as outras variáveis fixas (inclusive o efeito aleatório); 

 

Mães que trabalham dentro de casa introduzem na alimentação das 

crianças o leite não materno mais cedo do que as que trabalham fora de casa e 

as que não trabalham. 

 

iii. O risco de introdução do leite não materno na alimentação das crianças 

que não vivem com pai biológico é cerca de 1,41 vezes o risco daquelas 

que vivem ( p  = 0,068), mantendo as outras variáveis fixas (inclusive o 

efeito aleatório).  

 

Crianças que não vivem com o pai biológico tem a introdução do leite 

não materno mais cedo em suas alimentações. 

Com o interesse de identificar entre as unidades de saúde as que 

apresentam um tempo até a introdução do leite não materno na alimentação da 

criança mais cedo, foram estimadas as fragilidades e seus respectivos 

intervalos de confiança para cada unidade. Os maiores valores das fragilidades 

estimadas são de interesse, pois estes indicam que as mães que são atendidas 

por essas unidades de saúde introduzem o leite não materno mais cedo na 

alimentação da criança em relação às mães que são atendidas pelas outras 

unidades de saúde. A Tabela 10 apresenta o tamanho amostral das unidades 

de saúde sob estudo. 

De acordo com a Figura 12 podemos observar que as unidades de 

saúde 17 e 18 apresentam os maiores valores. Logo as respectivas estimativas 

indicam que as mães que frequentam tais unidades de saúde introduzem o 

leite não materno na alimentação da criança mais cedo em relação às outras 

mães. 
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FIGURA 12 - ESTIMATIVAS PONTUAIS DAS FRAGILIDADES E SEUS RESPECTIVOS 
INTERVALOS DE CONFIANÇA DE 95% 

FONTE: O autor (2012) 

 

4.3.5 Ajuste do modelo de fragilidade estratificado 

 

 

Na Seção 4.3.3 foi observado, por meio de gráficos e teste de 

significância, que a variável ‘aleitamento materno’ violou a suposição de riscos 

proporcionais do modelo de Cox. Desta forma, o uso deste modelo se torna 

inviável com a presença desta variável. Uma das alternativas para o problema 

é o uso do modelo de Cox estratificado, de modo que a suposição seja 

satisfeita em cada categoria da variável. 

 

4.3.6 Análise do modelo de fragilidade estratificado 

 

 

A partir da Tabela 11 é possível observar efeito significativo das 

variáveis ‘local de trabalho da mãe’ e ‘vivência com o pai biológico’. O teste 

para o termo de fragilidade mostra haver associação significativa entre os 

tempos das mães atendidas na mesma unidade de saúde ( p  = 0,011).  
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TABELA 11 - MODELO DE FRAGILIDADE ESTRATIFICADO AJUSTADO AOS 
DADOS DE ALEITAMENTO MATERNO 

Variável             RR IC95% (RR)       p  

Mãe trabalha: 
fora de casa 0,604 (0,35; 1,1) 3,19 0,074 . 

não trabalha 0,584 (0,42; 0,81) 10,47 0,0012 ** 

Criança não vive com pai 
biológico 

1,353 (0,94; 1,95) 2,61 0,11 

Fragilidade gama (US) - - 6,52 0,011 * 

. 0,10p0,05 ;0,05'*'p0,01 ;0,01'**'p0,001 ;*'*0,001'*p  ; Razão de 

Riscos (RR) 

FONTE: O autor (2012) 

 
i. O risco de introdução do leite não materno na alimentação das crianças 

cujas mães trabalham dentro de casa é aproximadamente 1,66 (1 / 0,604) 

vezes o risco das crianças cujas mães trabalham fora de casa ( p  = 

0,074), mantendo as outras variáveis fixas (inclusive o efeito aleatório); 

 

ii. O risco de introdução do leite não materno na alimentação das crianças 

cujas mães trabalham dentro de casa é aproximadamente 1,71 (1 / 0,584) 

vezes o risco daquelas cujas mães não trabalham ( p  = 0,0012), 

mantendo as outras variáveis fixas (inclusive o efeito aleatório); 

 

Novamente verifica-se que mães que trabalham dentro de casa 

introduzem na alimentação das crianças o leite não materno mais cedo em 

relação às que trabalham fora de casa e as que não trabalham. 

 

iii. O risco de introdução do leite não materno na alimentação das crianças 

que não vivem com pai biológico é cerca de 1,35 vezes o risco daquelas 

que vivem ( p  = 0,11), mantendo as outras variáveis fixas (inclusive o 

efeito aleatório).  

 

Crianças que não vivem com o pai biológico tem a introdução do leite 

não materno mais cedo em suas alimentações. 
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FIGURA 13 - ESTIMATIVAS PONTUAIS DAS FRAGILIDADES E SEUS RESPECTIVOS 
INTERVALOS DE CONFIANÇA DE 95% NO MODELO DE FRAGILIDADE ESTRATIFICADO 

FONTE: O autor (2012) 

 

 

As estimativas das fragilidades no modelo de fragilidade estratificado, 

apresentadas na Figura 13, indicam que as mães atendidas nas unidades de 

saúde 10, 17 e 18 introduzem o leite não materno mais cedo na alimentação da 

criança, em relação às outras unidades de saúde.  

 

FIGURA 14 – RISCO ACUMULADO DE BASE DOS ESTRATOS FORMADOS A PARTIR DA 

VARIÁVEL ‘ALEITAMENTO MATERNO’ 

FONTE: O autor (2012) 
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Da Figura 14 pode-se observar que o estrato formado pelas crianças não 

mamam no peito apresenta o risco de introdução do leite não materno maior nos 

primeiros 180 dias de vida, aproximadamente. Após esse período o risco passa a 

ser maior no estrato formado por crianças que mamam no peito. 
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5  CONCLUSÃO 

 

 

No presente estudo foi possível identificar e analisar fatores associados 

ao tempo até a introdução de água, chá e leite não materno na alimentação de 

menores de dois anos em um município do centro-sul do Paraná com o auxilio 

de técnicas de análise de sobrevivência. Os fatores associados à introdução 

desses líquidos na alimentação das crianças estão mais relacionados às 

variáveis socioeconômicas da família, como a escolaridade do pai, trabalho 

materno, criança vivendo (ou não) com pai biológico, entre outras. 

Para a variável resposta ‘tempo até introdução de água’ não foi 

ajustado modelo de regressão, pois, ao nível de significância α = 0,10 nenhuma 

variável estudada se apresentou significativa. Ao analisarmos o ‘tempo até 

introdução do chá’, o modelo de Cox foi ajustado assumindo a 

proporcionalidade entre os riscos. Essa pressuposição do modelo foi verificada 

pela análise gráfica dos resíduos padronizados de Schoenfeld e foi realizado o 

teste da proporcionalidade dos riscos para obtenção de evidências 

quantitativas. Com base nos resultados apresentados conclui-se que filhos de 

pais mais escolarizados tem o chá inserido em suas alimentações mais 

tardiamente, pois o risco de introdução de chá na alimentação das crianças 

filhas de pais (homens) que tiveram menos de 4 anos de estudo é 

aproximadamente 1,57 vezes o risco das crianças cujos pais tiveram entre 4 e 

8 anos de estudo ( p  = 0,007) e 1,58 vezes o risco das crianças cujos pais 

tiveram mais do que 8 anos de estudo ( p  = 0,009), mantendo as outras 

variáveis fixas. Foi observado também que, o risco de introdução de chá na 

alimentação das crianças que não mamam no peito é cerca de 1,37 vezes o 

risco daquelas que mamam ( p  = 0,005) e o risco de introdução de chá na 

alimentação das crianças cujas mães tiveram parto normal é aproximadamente 

1,26 vezes o risco das crianças cujas mães que tiveram parto cesárea ( p  = 

0,065), mantendo as outras variáveis fixas. 

Ao estudar o ‘tempo até introdução do leite não materno’, a variável 

explicativa ‘aleitamento materno’ apresentou violação na pressuposição de 

riscos proporcionais. Por esta razão, foi proposto, além do ajuste do modelo de 
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fragilidade gama sem a presença desta variável, o ajuste do modelo de 

fragilidade estratificado. Ao ajustar o modelo de fragilidade gama o objetivo foi 

verificar se a unidade de saúde em que as mães foram atendidas 

(representadas pelo termo de fragilidade) influencia no tempo até a introdução 

do leite não materno na alimentação da criança. O teste da razão de 

verossimilhança indicou que a fragilidade do modelo apresentou-se 

marginalmente significativa ( p  = 0,10), e por esta razão este não foi 

descartado do modelo. O ajuste do modelo de fragilidade estratificado 

proporcionou a inclusão da variável explicativa ‘aleitamento materno’. Esta 

atuou como uma variável estratificadora no modelo, garantindo então a 

proporcionalidade dos riscos em cada uma de suas categorias. O termo de 

fragilidade, também presente neste modelo, se apresentou significativo ( p  = 

0,011), indicando haver existência de associação entre os tempos (de 

introdução do leite não materno) das mães atendidas na mesma unidade de 

saúde. Com os resultados do modelo ajustado verificou-se que o risco de 

introdução do leite não materno na alimentação das crianças cujas mães 

trabalham dentro de casa é aproximadamente 1,66 vezes o risco das crianças 

cujas mães trabalham fora de casa ( p  = 0,074) e aproximadamente 1,71 vezes 

o risco daquelas cujas mães não trabalham ( p  = 0,0012), mantendo as outras 

variáveis fixas (inclusive o efeito aleatório). Observou-se que crianças que não 

vivem com o pai biológico tem a introdução do leite não materno mais cedo em 

suas alimentações, isto é, o risco de introdução do leite não materno na 

alimentação das crianças que não vivem com pai biológico é cerca de 1,35 

vezes o risco daquelas que vivem ( p  = 0,11), mantendo as outras variáveis 

fixas (inclusive o efeito aleatório). 

Acredita-se que ações de implementação ao PSF – que tem como foco 

a promoção da saúde, manutenção da saúde na comunidade, a assistência à 

mãe a fim de promover o manejo correto do aleitamento materno, entre outros 

(BRECAILO, 2007) – devem ser priorizadas e mais divulgadas no município, 

com o objetivo de gerar hábitos alimentares adequados para as crianças 

menores de seis meses, isto é, para proporcionar o aumento do período de 

aleitamento materno exclusivo praticado pelas mães do município. Estudos 

futuros poderão investigar se a presença do PSF na cidade vem ocasionando 
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um melhor entendimento das mães sobre a amamentação e se o tempo até a 

introdução de outros alimentos – sólidos ou líquidos – na alimentação infantil 

está de acordo com o período recomendado por especialistas da área. 
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