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problemático e não inexorável.” 

Paulo Freire 



10 

 

RESUMO 

 

O aleitamento materno é a prática ideal para a promoção da saúde do bebê, 

promovendo o crescimento e desenvolvimento adequados da criança. Apesar de ser 

um processo natural, a amamentação sofre influência de diversos fatores externos, 

como fatores culturais, psicossociais, econômicos, número de gestações, renda e 

padrão alimentar da mãe. Embora haja um grande número de estudos sobre a 

prevalência e importância do aleitamento materno, poucos demostram e elucidam os 

fatores que determinam o sucesso ou insucesso desta prática, especialmente até os 

dois anos ou mais. O objetivo foi identificar e avaliar os fatores determinantes do 

aleitamento materno em uma coorte de crianças acompanhadas do nascimento até 

o segundo ano de vida residentes em João Pessoa-PB. Trata-se de um estudo de 

seguimento, de coorte retrospectiva, realizado no período de Junho de 2013 a 

novembro de 2015, envolvendo os binômios mãe-filho recrutados ainda na 

maternidade. Foi realizada análise de sobrevivência para estimar o tempo mediano 

de amamentação e os grupos de expostos e não expostos foram definidos no final 

do estudo de acordo com as características observadas aos quatro meses da 

criança. As comparações entre as curvas de sobrevivência foram feitas com o teste 

log-rank e foi construído modelo múltiplo de Cox. A duração mediana do aleitamento 

materno total foi de 15 meses e apresentaram relação com a duração total da 

amamentação a escolaridade, o estado nutricional materno, a introdução precoce de 

fórmula, leite e mingau. No modelo múltiplo somente a introdução precoce de 

fórmula e leite permanceram no modelo com HR de 2,48 (IC 95%: 1,54 – 3,98) e 

1,70 (IC 95%: 1,06 – 2,72) respectivamente. A introdução precoce de fórmula infantil 

e outros leites mostrou-se como fator determinante da diminuição do tempo de 

aleitamento materno total e pode ser utilizado como um importante indicador para 

medidas oportunas que promovam a amamentação até dois anos de vida da criança 

ou mais. 

 
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Estudos de Coortes. Desmame Precoce. 
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ABSTRACT 

 

Breastfeeding is the number one practice for improve baby's health by promoting the 

proper growth and development of the child. Despite being a natural process, 

breastfeeding is influenced by several external factors, such as cultural, 

psychosocial, economic factors, number of pregnancies, income and the mother's 

dietary pattern. Although there are a large number of studies on the prevalence and 

importance of breastfeeding, few demonstrate and elucidate the factors that 

determine the success or failure of this practice, especially up to two years or more. 

This study aims to identify and evaluate the determinants of breastfeeding in a cohort 

of children with birth to the second year of life living in João Pessoa-PB. It is a follow-

up study, a retrospective cohort involving the mother-child binomials still recruited in 

the maternity ward. Survival analysis was performed to estimate the median time of 

breastfeeding and the exposed and unexposed groups were defined at the end of the 

study according to the characteristics observed at four months. Comparisons 

between survival curves were made using the log-rank test and a multiple cox model 

was constructed. The median duration of total breastfeeding was 15 months and 

showed a relation to the total duration of breastfeeding, schooling, maternal 

nutritional status , The early introduction of formula, milk and porridge. In the multiple 

model only the early introduction of formula and milk remained in the model with HR 

of 2.48 (95% CI: 1.54 - 3.98) and 1.70 (95% CI: 1.06-2.72) respectively. Early 

introduction of infant formula and other milks were independent predictors of 

decreased breastfeeding time and can be used as an important indicator for timely 

measures to promote breastfeeding up to two years of life of the child or more. 
 
Key words: Breastfeeding. Cohort Studies. Early Weaning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A amamentação é a melhor estratégia natural de vínculo, afeto e proteção, 

além de garantia de nutrição adequada para a criança. Constitui a intervenção 

econômica e eficaz para redução da mortalidade infantil, permitindo um grandioso 

impacto na condição de saúde da mãe e do bebê, repercutindo em melhores 

indicadores para toda a sociedade (BRASIL, 2016b). Estudos produzidos em todo o 

mundo enfatizam a adequada disponibilidade de energia e nutrientes do leite 

materno frente à imaturidade fisiológica do lactente, destacando-se os fatores de 

proteção contra as doenças que são garantidos pelo leite materno, promovendo o 

crescimento e o desenvolvimento pleno das crianças (DEMETRIO; PINTO; ASSIS, 

2012; WHO, 2007; SPYRIDES et al., 2005). 

A saúde e o estado nutricional das mães e crianças estão intimamente 

ligados. A melhoria da alimentação dos lactentes e das crianças de primeira infância 

inicia-se com a garantia da saúde e do estado nutricional das mulheres. Rollins et al. 

(2016) estimaram que 823.000 mortes anuais para crianças e 20.000 mortes por 

câncer de mama seriam evitadas em 75 países de renda média e baixa no ano de 

2015, se o aleitamento materno fosse ampliado aos níveis universais desejados. 

Apesar de ser um processo natural, o aleitamento materno sofre influência de 

diversos fatores biológicos, socioeconômicos, culturais e demográficos que podem 

interferir no êxito da amamentação (FALEIROS; TREZA; CARANDINA, 2006). O 

Ministério da Saúde identificou na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento 

Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, aumento na duração mediana de 

aleitamento materno exclusivo de 23,4 dias em 1999 para 54,1 dias em 2008, para 

as crianças brasileiras (BRASIL, 2009b). Tendência similar também foi encontrada 

para a duração mediana do aleitamento materno total, aumentando de 210 dias em 

1999 para 341,6 dias em 2008. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, 

constatou que 62% das crianças amamentadas no Brasil já consumiam alimentos 

complementares no quarto e quinto meses de vida (BRASIL, 2009a). Ressalta-se 

que a introdução precoce de alimentos pode estar associada ao aumento da 

morbimortalidade infantil (WHO, 2002a). 
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Lacunas importantes persistem sobre os fatores que influenciam a duração do 

aleitamento materno, apesar do conhecimento a respeito da sua importância. 

Destaca-se uma diminuição da importância culturalmente atribuída à essa prática, 

em consequência dos novos estilos de vida desenvolvidos concomitantemente aos 

avanços tecnológicos (CLARO et al., 2004).Embora existam dados recentes que 

estão permitindo construir a tendência da duração da amamentação no Brasil, 

poucos estudos demonstram informações sobre os fatores que diminuem a duração 

do aleitamento materno em suas diferentes modalidades para o Brasil, tampouco 

para áreas ou regiões isoladas do país (DEMETRIO; PINTO; ASSIS, 2012). 

Deste modo, a realização de diagnósticos locais da situação da amamentação 

é de fundamental importância para subsidiar as medidas de intervenção necessárias 

para reduzir o desmame precoce e minimizar as suas consequências (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

Sabendo-se da importância do período de aleitamento materno para o 

crescimento e desenvolvimento da criança e tendo também conhecimento de sua 

duração reduzida em todo mundo, torna-se fundamental avaliar os fatores 

determinantes relacionados à prática do aleitamento materno, afim de que 

estratégias e medidas de saúde pública sejam aplicadas na tentativa de melhorar 

este quadro e a situação de vida da população geral e infantil. 

Este estudo tem como objetivo avaliar a duração do aleitamento materno total 

e identificar seus fatores determinantes em uma coorte de crianças acompanhadas 

do nascimento até o segundo ano de vida, residentes em João Pessoa-PB. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
 
2.1 ALEITAMENTO MATERNO: IMPORTÂNCIA PARA O CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Amamentar é muito mais do que simplesmente nutrir. É um ato que envolve a 

interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da 

criança, na sua imunidade, em sua fisiologia, no seu desenvolvimento cognitivo e 

emocional e na sua saúde a longo prazo, além de ter efeito na saúde física e 

psicológica da mãe. Constitui a estratégia isolada que mais previne mortes infantis 

(BRASIL, 2016b). Recomenda-se que esta prática seja realizada por dois anos ou 

mais, sendo exclusivo nos primeiros 6 meses de vida (BRASIL, 2009b), após essa 

fase, para satisfazer a evolução de suas necessidades nutricionais, as crianças 

devem receber alimentos complementares nutricionalmente adequados e seguros, 

ao mesmo tempo em que continuam sendo amamentados até os dois anos de idade 

ou mais (DINIZ et al., 2007; OMS, 2003). 

Existe um grande número de evidências científicas sobre as vantagens do 

aleitamento materno, tanto do ponto de vista nutricional, em que pesa o fato deste 

conter os componentes adequados e com biodisponibilidade ideal para o 

crescimento da criança, como do ponto de vista da proteção que a espécie-

especificidade do leite humano garante (NEWBURG, 2009). 

A partir do século XX e principalmente após a II Guerra Mundial, a utilização 

de leite industrializado entre menores de dois anos cresceu consideravelmente. 

Diversos fatores contribuíram para esse fato, dentre eles a industrialização, 

melhoras das técnicas de produção em escala e a intensa publicidade sobre a 

comercialização do leite em pó (ESCOBAR et al, 2002). Entretanto, nas últimas 

décadas, as evidências científicas favoráveis à prática do aleitamento materno 

aumentaram consideravelmente (GIULIANI et al., 2012).  

A alimentação e a nutrição, enquanto requisitos básicos para a promoção e a 

proteção da saúde, possibilitam a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2003). O 
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aleitamento materno representa a experiência nutricional mais precoce do recém-

nascido. Estima-se que poderia evitar 13% das mortes de crianças menores de 

cinco anos em todo mundo, por causas preveníveis (JONES, 2003). Um estudo 

utilizando dados da pesquisa nacional sobre prevalência de aleitamento materno no 

Brasil observou correlação entre o aumento das prevalências de aleitamento 

materno exclusivo entre 1999 e 2008 e diminuição das taxas de internação 

hospitalar por diarreia no mesmo período (BOCCOLINI, 2012).  

A composição única do leite materno poderia estar envolvida no processo de 

“imprinting” metabólico, fenômeno pelo qual uma experiência nutricional precoce e 

inoportuna, atuando durante um período crítico e específico do desenvolvimento, 

pode acarretar um efeito duradouro, predispondo o indivíduo a determinadas 

doenças, alterando assim, o número e/ou tamanho dos adipócitos, ou induzindo o 

fenômeno de diferenciação metabólica (BALABAN et al, 2004; SIMON; SOUZA, 

2009). Por esses motivos, as ações de alimentação e nutrição desde a gestação 

representam papel fundamental no contexto da Atenção Básica em Saúde e, em 

especial, na Estratégia de Saúde da Família (JAIME et al., 2011). 

Segundo Toma e Rea (2008), por volta dos anos 1980 foram publicados pela 

primeira vez estudos comprovando a importância da amamentação exclusiva nos 

primeiros seis meses de vida, sem adição de qualquer outro líquido, com 

progressiva introdução da alimentação complementar aliada ao aleitamento materno 

até o segundo ano de vida. Estes estudos serviram de base para a formação de 

novas diretrizes e políticas por parte da OMS e do Fundo das Nações Unidas para a 

infância (UNICEF). 

Por muito tempo persistiam críticas sobre provável crescimento mais lento de 

crianças amamentadas quando comparadas às alimentadas com fórmula infantil 

(TOMA; REA, 2008). Em relação à grande insistência que se tem sobre o não uso 

de outros fluidos que não o leite materno nos primeiros seis meses, um estudo 

realizado por Bahl et al. (2005) com quase 10 mil crianças e mães em Gana, Índia e 

Peru mostrou que bebês predominantemente amamentados foram protegidos 

quanto à mortalidade, e os bebês não amamentados tiveram um alto risco de morte 

quando comparados aos predominantemente amamentados, ou mesmo 

parcialmente amamentados. 

Há evidências de que, tanto em países em desenvolvimento quanto nos 

desenvolvidos, a amamentação protege as crianças contra infecções dos tratos 
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gastrintestinal e respiratório, sendo maior a proteção quando a criança é 

amamentada de forma exclusiva e por tempo prolongado (KRAMER et al., 2001). 

Aproximadamente metade de todos os casos de diarreia e um terço das infecções 

respiratórias poderiam ser evitadas com a amamentação (HORTA; VICTORA, 2013). 

As evidências acumuladas sobre o ato de amamentar deixam clara a sua 

importância, não apenas para o binômio mãe/bebê, mas para todo o ciclo da vida, 

compreendendo o amplo espectro de situações que se desenvolvem desde os 

primeiros meses e anos de vida (doenças carenciais e processos infecciosos, por 

exemplo) até o complexo domínio das doenças crônicas não transmissíveis, mais 

comuns na vida adulta (CAMINHA et al, 2010). 

Nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem 

na redução das mortes de crianças menores de 5 anos (NUNES, 2015). Sankar et 

al. (2015) observou um forte efeito protetor, onde as crianças amamentadas 

exclusivamente tiveram apenas 12% do risco de morte e comparação àquelas que 

não foram amamentadas. O aleitamento, alguma vez na vida, também associou-se a 

uma redução de 36% na ocorrência de morte súbita infantil (IP et al., 2007). 

A amamentação também parece ter implicações importantes na saúde da 

mulher. Sobre a proteção contra câncer de mama, Shema et al (2007) avaliaram 256 

casos comparados a 536 controles em Israel; os resultados mostraram que mulheres 

judias com duração mais curta de amamentação, início tardio da primeira mamada e 

percepção de “leite insuficiente” apresentaram maiores riscos de ter câncer de 

mama. Destaca-se também sobre o efeito da amamentação no menor risco artrite 

(REA, 2004).  As vantagens do aleitamento materno para as lactantes são a 

prevenção do câncer de mama, ovário, fraturas ósseas, anemia (pois a mulher não 

menstrua durante a amamentação), contraceptivo natural, além de proporcionar 

maior vinculo mãe-filho (ZANARDO; REIS, 2013). 

 Além dessas vantagens, o leite materno sempre se mantém fresco, em 

temperatura ideal e é mais econômico (HORTA et al., 2007). A II Pesquisa de 

Prevalência de aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal 

(BRASIL, 2009b) verificou que a prevalência do AME em menores de 6 meses foi de 

41,0% no conjunto das capitais brasileiras e DF. O comportamento desse indicador 

foi bastante heterogêneo, variando de 27,1% em Cuiabá/MT a 56,1% em Belém/PA. 

A duração mediana do AME foi de 54,1 dias (1,8 meses) e a duração mediana do 

AM de 341,6 dias (11,2 meses) no conjunto das capitais brasileiras e DF. Constatou-
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se aumento da prevalecia de AME em menores de 4 meses no conjunto das capitais 

brasileiras e DF, de 35,5%, em 1999, para 51,2%, em 2008, sendo este aumento 

mais expressivo nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Oeste. A comparação 

do percentual de crianças entre 9 e 12 meses amamentadas, entre 1999 e 2008, 

também mostrou aumento no conjunto das capitais brasileiras e DF, passando de 

42,4%, em 1999, para 58,7%, em 2008. Conclui-se que houve melhora significativa 

da situação do aleitamento materno no período analisado, persistindo diferenças 

entre as regiões e capitais analisadas. Porém, estamos distantes do cumprimento 

das metas propostas pela OMS e MS, de aleitamento materno exclusivo até o sexto 

mês de vida e manutenção da amamentação até o segundo ano de vida ou mais. 
 
 
2.2  FATORES SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS NO DESMAME E CONSUMO 

ALIMENTAR INFANTIL 

 

No que tange ao aleitamento materno, fatores socioeconômicos, culturais, 

geográficos, demográficos, psicológicos e resultantes da interação entre mãe e filhos 

atuam conjuntamente, e refletem na motivação da mãe em amamentar e na 

qualidade da alimentação infantil (MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011). As 

crianças nos primeiros cinco anos vivenciam mudanças marcantes nos hábitos 

alimentares e no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional, 

caracterizando-se como o período de maior vulnerabilidade biológica. Por isso, é 

prioritário garantir a esse grupo etário o acesso regular e permanente aos alimentos, 

pois vivenciar situação de restrição alimentar quantitativa importante, ou episódios 

que configuram situação de fome durante este período, reflete negativamente na 

sobrevivência, no crescimento físico e no desenvolvimento neuropsicomotor das 

crianças (POBLACION et al., 2014). 

Durante os primeiros meses de amamentação, os principais fatores que 

podem conduzir ao desmame, e por isso tornam-se pontos fundamentais para 

atuação, são aqueles que interferem no estabelecimento da lactação. Alguns fatores 

podem interferir no estabelecimento da lactação durante as primeiras 48/72 horas de 

vida do neonato, favorecendo o desmame precoce. Estes fatores podem estar 

relacionados à mãe, ao binômio mãe-bebê e especificamente, ao recém-nascido 

(ARAÚJO et al, 2008). Após o nascimento, a síntese do leite e a manutenção da 
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lactação dependem do controle autócrino, principalmente do esvaziamento das 

mamas pela sucção do bebê. Já a lactogênese humana precisa da ação de dois 

hormônios: prolactina, que sintetiza e secreta o leite em resposta à sucção, e a 

ocitocina, responsável pelo reflexo de ejeção do leite (GIUGLIANI, 2004). Dentre 

várias condutas que se relacionam negativamente com o início do aleitamento 

materno, encontra-se o uso de medicamentos pela lactante, os quais podem ser 

incompatíveis ou interferir na alimentação do bebê, reduzindo a produção de leite e 

conduzindo ao desmame (DEL CIAMPO; RICCO; ALMEIDA, 2004). A incapacidade 

de mamar por parte da criança prematura pode levar ao não estabelecimento da 

lactação. O recém-nascido também pode apresentar desordens no padrão de 

sucção (disfunção oral), refletindo no desenvolvimento motor-oral, prejudicando 

assim, o desempenho da lactação (SANCHES, 2002). Nestas situações, é 

recomendada a retirada do leite nas primeiras seis horas após o parto, para 

estimular a lactogênese e a prática do Aleitamento materno exclusivo, podendo 

oferecer o leite ao bebê por outros métodos de nutrição, que não a sucção na mama 

(BRASIL, 2001a). Outra razão apontada por mães, para o abandono precoce da 

amamentação, foi a má evolução ponderal da criança, segundo a percepção delas. 

Este é um fenómeno clínico real para introdução do leite artificial. São muitas as 

causas que podem levar a uma não evolução ponderal adequada do bebê: forma 

incorreta da posição do bebê à mama, a inadequada pega do bebé ao mamilo, um 

falso conceito de horários rígidos, as alterações psicológicas e a pouca auto-

confiança da mãe (NATAL; MARTINS, 2011). 

 O sobrepeso e a obesidade pré-gestacional e pós gestacional têm sido 

associados ao atraso na percepção da descida do leite, existindo três possíveis 

explicações: diferenças entre os níveis de hormônios esteroides, dificuldade do bebê 

em abocanhar a mama devido ao excesso de gordura e menor habilidade de 

perceber a mama cheia e a descida do leite. Outros fatores que levam à menor 

frequência de amamentação e dificuldade no seu estabelecimento é a falta de 

alojamento conjunto, introdução prévia de fórmulas infantis e atraso na primeira 

mamada (CHAPMAN; PÉREZ-ESCAMILLA, 2001). Carvalho (2002) defende que o 

atraso da primeira mamada e a introdução de suplementos constituem obstáculos ao 

aleitamento materno. É prática comum, em algumas Instituições Hospitalares, 

sobretudo na rede privada, separar mãe e filho na primeira noite, quando esta é 

submetida a cesariana, e alimentá-lo com soro dextrosado ou fórmula infantil. O 
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Pediatra tem grande influência nesse processo, sendo a forma como conduz 

fundamental para a amamentação. As rotinas hospitalares foram apontadas como 

estando associados ao abandono do aleitamento materno. Quanto menos 

intervenção médica no parto, maior é a probabilidade da amamentação ser realizada 

com sucesso (NATAL; MARTINS, 2011).   

As principais razões relatadas pelas mães para a introdução de outros 

alimentos que não o leite humano na alimentação da criança antes dos quatro 

meses de vida, estão relacionadas com a insegurança materna frente a sua 

capacidade de alimentar seu filho, a atribuição de responsabilidade à mãe quanto 

aos cuidados com a criança, bem como a influência de terceiros, por meio de 

orientações, conselhos, pressão exercida sobre a lactante (KING, 2001; ICHISATO; 

SHIMO, 2002). Destaca-se que a amamentação não é uma prática meramente 

instintiva, mas é um ato fortemente influenciado pela vivência da nutriz em 

sociedade, isto é, o contexto sociocultural se sobrepõe aos determinantes biológicos 

(ALMEIDA; NOVAK, 2004).  A experiência da amamentação é infinitamente variável, 

mas depende, em grande medida, do significado cultural que lhe é atribuído. Mães 

que foram amamentadas ou que viram outras mães a amamentar, têm 

representação positiva da amamentação e mais chances de praticá-la (NATAL; 

MARTINS, 2011). Estudos anteriores mostram que o marido se torna um apoio 

importante, quando na mãe surgem dúvidas sobre as suas capacidades de cuidar do 

filho, num momento em que a mulher está mais sensível e emotiva. Na verdade o 

pai é importante na decisão da forma como o bebé vai ser alimentado. Se ele se 

opõe desde o início, dificilmente a amamentação é firmada com êxito (LOTHTROP, 

1998). 

 A adoção de diferentes estilos de vida e a introdução da tecnologia 

levou à redução notável na importância atribuída à amamentação e, 

consequentemente, ao aumento das práticas de desmame antes do preconizado  

(WHO, 1989). No Brasil, é baixo o número de mães que amamentam 

exclusivamente seus filhos até o sexto mês e complementado até os dois anos ou 

mais (BRASIL, 2001a), e o AME por pelo menos quatro meses tem sido raramente 

praticado (ZAPANA; OLIVEIRA; TADDEI, 2010).    

Desde o século XX, a prevalência do aleitamento materno apresenta índices 

baixos (WENZEL; BUONGERMINO, 2011). Um dos fatores que tiveram forte 

influência sobre estes índices foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, muito 
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associada à substituição do leite materno pelo leite de vaca (CASTRO et al., 2009). 

A inserção da mulher no mercado de trabalho durante o processo de industrialização 

e urbanização contribuiu para o aumento das práticas de desmame, principalmente 

devido à ausência de garantias trabalhistas e medidas de proteção. Além disso, há 

descrição de que o emprego de chupetas, bem como baixos níveis de educação 

formal materna podem promover o desmame precoce (NASCIMENTO et al., 2010). 

O uso de chupetas e outros bicos, comumente utilizados como consolo ou na 

ausência da mãe e da amamentação, é contraindicado pela OMS, pela sua potencial 

interferência sobre práticas ótimas de amamentação e pela associação entre eu uso 

e a morbimortalidade por diarreia (CRUZ; ALMEIDA; ENGSTROM, 2010). 

 Outro fator importante a ser considerado foi a noção de “leite fraco” 

incorporada no início do século XX como justificativa para desmame. A falta de êxito 

de algumas mães em amamentar e o baixo incentivo levou à construção social da 

hipogalactia como um fator explicativo do desmame. Este era um argumento 

reconhecido popularmente, que não tornava as mulheres culpadas pelo fracasso na 

amamentação diante da sociedade e dos profissionais de saúde, sendo assimilado 

amplamente e utilizado até hoje (TAKUSHI et al., 2006). O choro e a agitação da 

criança, a percepção de fome e a incapacidade de acalmar o bebê fazem com que a 

mãe muitas vezes admita, erroneamente, que tem pouco leite ou que o leite é 

“fraco”, e introduza substitutos (WASSER et al., 2011). 

Os principais determinantes do desmame precoce no Brasil são o baixo nível 

de escolaridade e socioeconômico, a idade materna, os aspectos culturais, o tipo de 

trabalho materno, o número de filhos e a presença do parceiro no domicílio 

(VICTORA et al., 2008; CASTRO et al., 2009; ORUN et al., 2010). Evidências 

indicam que o meio ambiente, permeado pelas condições materiais de vida e pelo 

acesso aos serviços de saúde e educação, determina padrões característicos de 

saúde e doença na criança. Variáveis como renda familiar, escolaridade, entre 

outras, estão condicionadas, em última instância, à forma de inserção das famílias 

no processo de produção, refletindo na aquisição de alimentos e, 

consequentemente, no estado nutricional das crianças e dos familiares (ASSIS, 

2000). E quanto a este processo de produção e aquisição de alimentos, é importante 

destacar que em quase todas as sociedades do mundo é possível observar 

diferenciação e complementaridade de papéis entre homens e mulheres, mas esta 
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diferenciação tende a hierarquizar o sexo masculino e diminuir o valor social da 

mulher, tanto em espaços urbanos como rurais (MELO, 2014). 

Vianna et al. (2007) afirmam que entre lactantes mais jovens, com idade 

inferior a 20 anos e com menor paridade, o índice do aleitamento materno exclusivo 

é menor, comparado àquelas que apresentam idade superior a 20 anos de idade e 

com maior paridade.  

Observou-se que número de partos correlaciona-se com a interrupção do 

aleitamento materno, pois a probabilidade das mães primíparas oferecerem o leite 

materno exclusivamente é menor do que as puérperas que tiveram mais de um filho.  

Esse fato está associado aos aspectos culturais que influenciam na decisão de 

amamentar, devido às crenças, o cotidiano, a vivência de familiares que possuem 

diferentes opiniões sobre o aleitamento, como por exemplo, a afirmação de que o 

“leite materno é fraco” e não supre as necessidades da criança, ou que esta deve se 

alimentar com mingau para o sucesso da alimentação (VICTORA et al., 2008; ORUN 

et al., 2010).  

Os filhos e filhas de mães de baixa renda estão vulneráveis a maior 

morbidade e mortalidade na infância, pelas precárias condições de saneamento 

básico e baixo acesso aos serviços de saúde (SANTOS; ANDRADE; SILVA, 2009). 

A baixa escolaridade materna afeta a duração do aleitamento exclusivo, duplicando 

a probabilidade de introdução de alimentos complementares antes dos seis meses 

de idade. Observou-se que entre as mulheres com mais conhecimento e maior grau 

de instrução, a duração da prática do aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de vida é maior (PEREIRA et al., 2011; PARADA; CARVALHAES; JAMAS, 

2011).  

 Entretanto, observa-se uma crescente inversão neste padrão. Rollins et al. 

(2016) ao analisar 98 inquéritos de países de renda média e alta, observou que 

atualmente, pessoas mais pobres tendem a amamentar por mais tempo do que as 

pessoas mais ricas em todos os grupos econômicos de todos os países, mas 

especialmente nos de média renda. No estudo da coorte de Pelotas-RS, Victora et 

al. (2008), demonstraram, utilizando banco de dados de três coortes iniciadas em 

1982, 1993 e 2004, que na fase inicial do estudo a condição econômica mais 

elevada das famílias era determinante na duração da amamentação, enquanto na 

avaliação mais recente, as tendências do aleitamento  passaram a favorecer os 

estratos de mais baixa renda. 
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 A amamentação tem se mostrado menos comum em países de alta renda, e 

o mesmo foi observado em mulheres de maior nível de escolaridade, mais ricas e 

vivendo em áreas urbanas em países de baixa e média renda. Explica-se que os 

substitutos do leite materno são percebidos como modernos e prestigiosos, 

enquanto a amamentação se associa com ser pobre (VICTORA et al., 2016). 

Mudanças nesse também quadro devem-se a avanços eficazes do modelo de saúde 

brasileiro, por meio de programas e políticas de proteção e incentivo à 

amamentação realizados pelo SUS (PÉREZ-ESCAMILLA, 2012). Diversos estudos 

mostraram que as atividades de amamentação, se bem estruturadas e 

principalmente, se multisetoriais e bem coordenadas, levavam ao aumento da 

prática de amamentar (REA, 2003). Também em Pelotas, Mascarenhas et 

al. (2006), avaliaram 940 crianças de um a três meses de idade e concluiram que a 

baixa escolaridade do pai, o trabalho da mãe fora de casa e o uso da chupeta foram 

os principais fatores relacionados à suspensão precoce do aleitamento materno.  
A renda tem sido descrita como o determinante mais importante da 

insegurança alimentar e nutricional e da fome (CASTRO et al., 2009). A falta de 

acesso à alimentação adequada vivenciada por grandes contingentes populacionais 

em todo o mundo e, em especial, no Brasil, resulta na fome e na má alimentação 

(PANIGASSI, 2005). Oliveira et al. (2013), verificaram que um melhor poder 

aquisitivo e uma assistência adequada no pré-natal são requisitos para uma 

amamentação em longo prazo. 

Intervenções no domicilio e na comunidade foram efetivas para melhorar a 

amamentação exclusiva, continuada e qualquer amamentação, além de aumentar a 

iniciação oportuna em 86% e o AME em 20% (ROLLINS et al., 2016). 

 As iniquidades socioeconômicas parecem interferir na conformação dos 

padrões alimentares do brasileiro. Poucos são os estudos que buscam identificar e 

quantificar a influência dos fatores socioeconômicos sobre os padrões alimentares, 

sobretudo entre crianças (LEVY et al, 2010).  

 

 

2.3 ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E SUAS REPERCUSSÕES 

 

Se a manutenção da amamentação é vital, a introdução de alimentos 

seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança, em época oportuna 



25 

 

e de maneira adequada, é fundamental para o desenvolvimento sustentável e 

equitativo de uma nação, para a promoção da alimentação saudável em conjunto 

com os direitos humanos e para a prevenção de distúrbios nutricionais de grande 

impacto na saúde pública (BRASIL, 2016b). A introdução precoce de alimentos pode 

estar associada ao aumento da morbimortalidade infantil, devido ao risco de 

higienização inadequada dos alimentos, à ocorrência de reações alérgicas, à menor 

absorção de nutrientes e à falta de ingestão dos fatores de proteção do leite materno 

(WHO, 2002b). 

A promoção da alimentação saudável deve prever diversas ações que 

contemplem a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, com a 

introdução da alimentação complementar em tempo oportuno e adequado, de 

qualidade, respeitando a identidade cultural e alimentar das diversas regiões 

brasileiras (BRASIL, 2016a).  

A introdução dos alimentos na dieta da criança é uma etapa crítica que pode 

conduzir ao déficit nutricional e a enfermidades. É um processo que envolve 

complexos fatores biológicos, culturais, sociais e econômicos que interferem no 

estado nutricional da criança. Os alimentos introduzidos inoportunamente podem 

acarretar um retardo no crescimento da criança, além de aumentar o risco das 

deficiências nutricionais (ASSIS; SANTOS; FREITAS, 2012). 

Em países em desenvolvimento, a dieta complementar tem um efeito imediato 

na saúde infantil, devido a fatores como a falta de acesso a alternativas adequadas 

ao leite materno e contaminação microbiana. A introdução precoce dos alimentos 

complementares com frequência aumenta a vulnerabilidade da criança a diarreias, 

infecções e desnutrição. A Alimentação complementar adequada deve compreender 

uma composição equilibrada de alimentos com quantidade adequada de macro e 

micronutrientes, livres de contaminação (biológica, química ou física), de fácil 

consumo e aceitação, com custo aceitável e preparados a partir de alimentos 

habitualmente consumidos pela família (AGOSTINI et al., 2009). 

Diante disto o Ministério da Saúde elaborou e operacionalizou, em 2010, os 

10 passos da alimentação saudável para crianças brasileiras menores de dois anos. 

Este documento determina que a criança deve receber somente leite materno até os 

6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento, Ao completar 6 

meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, 

frutas e legumes) três vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno, 
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além de evitar o consumo de açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 

salgadinhos e outras guloseimas, nos primeiros anos de vida, e usar sal com 

moderação (BRASIL, 2016b). 

Silva, Venâncio e Marchioni (2010) em um estudo realizado na cidade de São 

Bernardo do Campo, São Paulo, com 1.176 crianças menores de um ano, 

observaram que os alimentos complementares foram precocemente introduzidos na 

dieta dos lactentes. A mediana de idade para o consumo de frutas (por meio de 

suco/papa) foi de 266 dias, de papa de legumes foi 258 dias e comida da família 292 

dias. Pode-se observar que cerca de um terço das crianças recebiam suco de fruta e 

um quarto das crianças recebiam mingau, fruta ou sopa aos quatro meses de vida, 

no entanto, a probabilidade de consumir “comida de panela” aos oito meses foi baixa 

(48%). 

Fuzeto e Oliveira (2010) em um estudo realizado na cidade de Curitiba-PR 

com 953 crianças menores de um ano, demonstraram que 10,3% das mães já 

iniciaram a alimentação complementar no primeiro mês e aos 12 meses, 45,6% já 

não eram mais amamentadas, estes dados retratam a introdução alimentar 

inadequada e inoportuna e suas repercussões na diminuição do tempo de 

aleitamento materno.  

A experiência de crianças em insegurança alimentar pode ser 

conceitualmente distinta dos adultos, pelo fato destas encontrarem-se em um 

período de vulnerabilidade devido ao seu desenvolvimento, impossibilidade da 

gestão de recursos financeiros, falta de independência e autonomia, a dificuldade de 

preparar a comida quando está sozinho, e inexperiência de resolução em momentos 

de dificuldades. As crianças experimentam as conseqüências cognitiva, emocional e 

física da insegurança alimentar (FRAM et al., 2011). Em segundo lugar, nem todos 

os indivíduos de uma família vivenciam a mesma experiência de insegurança 

alimentar, dependendo da relação intrafamiliar, alocação de recursos gastos com 

cada membro, além de outros fatores (NANAMA; FRONGILLO, 2012). 

Pelo fato de as crianças estarem particularmente vulneráveis durante o 

período de transição, compreendido entre a introdução do novo alimento até a 

supressão completa do aleitamento materno, a apropriada introdução alimentar 

depende de informações precisas e suporte adequado da família, comunidade e do 

Sistema de Saúde (TURCK, 2005). 
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2.3.1 Fórmulas Infantis e substitutos do Leite Materno 
 

 A primeira recomendação para o uso do leite de vaca como alternativa ao 

leite humano foi atribuída ao médico inglês Underwood, em 1784 (REA, 1990). O 

leite de vaca é o alimento mais utilizado, universalmente, para substituir o leite 

materno. Em relação à sua composição química o mercado oferece várias opções, 

principalmente com alteração do teor de gorduras e carboidratos. As diferenças na 

composição nutricional do leite materno e do leite de vaca mais importantes são o 

elevado teor de proteínas e de eletrólitos (sódio, cloro e potássio) encontrados no 

leite de vaca e os baixos teores de vitaminas A, C e E, além da insuficiência de 

Ferro e Zinco (LACERDA; ACCIOLY,2002). É um alimento de alto valor biológico 

que, para ser metabolizado pela criança, deve sofrer uma série de modificações 

para adequar-se à sua imatura capacidade digestória, renal e necessidades 

nutricionais (WEFFORT, 2006).  A primeira fórmula à base de leite de vaca foi criada 

em 1867 pelo químico alemão Von Liebig. Inicialmente era comercializada na forma 

líquida, e mais tarde em pó, constituída por farinha de trigo e de malte, leite de vaca 

e bicarbonato de potássio (LOPEZ; JUZWIAK, 2003). 

Além da composição nutricional inadequada para o bebê, existe o risco de 

contaminação durante o armazenamento e preparo dos leites artificiais. A 

reconstituição do pó de forma incorreta pode acentuar a sua inadequação do ponto 

de vista fisiológico e nutricional. Mesmo as fórmulas industrializadas, que 

apresentam composição nutricional mais aproximada à do LM, estão sujeitas à 

reconstituição inadequada, que pode resultar em oferta de leite muito concentrado 

para a capacidade fisiológica, ou muito diluído, com baixa densidade energética e de 

nutrientes essenciais (BAIA et al., 2013). 

Já as fórmulas infantis industrializadas, são elaboradas com leite de vaca, 

utilizando-se a proteína isolada, intacta ou hidrolisada e todos os demais nutrientes 

são acrescidos, para tentar suprir adequadamente às necessidades nutricionais das 

crianças (OLIVEIRA, 2006). Apesar da modulação industrial para aproximar a 

composição das fórmulas ao aleitamento materno, são os fatores imunológicos que 

dão ao leite materno o caráter particularmente único, rico em imunoglobulinas, 

peptídeos antimicrobianos e outras moléculas bioativas, incluindo fatores tróficos e 
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substâncias imunomoduladoras e anti-inflamatórias (PALMA; DISHCHEKENIAN, 

2009). 

    Na década de 70 surgiu o “desmame comercial”, em que os profissionais 

de saúde aderiram ao marketing dos substitutos do leite materno, aderindo a ideia 

de que o leite materno era insuficiente, e deveria ser complementado com fórmulas 

industrializadas. Os médicos passaram a prescrevê-los indiscriminadamente às 

mães, considerando-os uma opção prática e viável para a nutrição das crianças, 

pois havia a garantia de um produto confiável (CARDOSO; LIPINSKI; SCHNEIDER, 

2005). A preocupação em retomar a prática da amamentação ressurgiu apenas 

entre décadas de 1970 e 1990, frente à alta incidência de mortalidade infantil e à 

desnutrição, relacionadas às baixas taxas de aleitamento materno exclusivo 

(MONTEIRO, 2006). 

  A influência do marketing utilizado pelas indústrias sobre as práticas de 

alimentação infantil fez com que o Brasil implantasse, em 1988, o Código de 

comercialização dos substitutos do leite materno, com o objetivo de colaborar com o 

fornecimento de nutrição segura e adequada às crianças, por meio da proteção e 

promoção da amamentação, como também regularizar o marketing dos substitutos 

do leite humano (ARAÚJO et al., 2006). 

O conhecimento sobre o mercado e comercialização de substitutos de leite 

materno é essencial para compreender o ambiente competitivo no qual os esforços 

para proteger, apoiar e promover a amamentação atuam (ROLLINS et al., 2016). As 

propagandas mostram fórmulas infantis como tão bons quanto, ou ainda melhores 

do que o leite materno, ou apresentam o produto como uma escolha relacionada ao 

estilo de vida em vez de uma decisão com consequências para a saúde e 

econômicas (PIWOZ. HUFFMAN, 2015). Também é importante discutir o conflito de 

interesse existente na área de saúde, onde as indústrias produtoras de substitutos 

do leite materno geralmente patrocinam associações de profissionais de saúde, 

reduzindo o apoio à amamentação (AMERICAN ACADEMY OF PEDRIATICS, 

2015). 

O Brasil exemplifica o quão vulneráveis as práticas de amamentação podem 

ser durante transições econômicas. Embora a amamentação seja profundamente 

valorizada no país, o consumo de substitutos do leite materno tem um aumento 

projetado de 6,8% entre 2014 e 2019. Esse aumento é provavelmente devido ao 

crescimento do poder de compra e substituição do leite animal disponível por 
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substitutos do leite materno, em vez de uma diminuição nas taxas de aleitamento 

materno. Em países de média renda, como o Brasil, espera-se que as vendas totais 

ano-a-ano cresçam em 8%, principalmente devido às vendas de fórmulas para 

crianças de 0-6 meses. (ROLLINS, 2016). 

 

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO AM 

 

No Brasil, a preocupação em retomar a prática da amamentação ressurgiu 

apenas no final da década de 1970 e início da década de 1980 devido aos elevados 

índices de mortalidade infantil (SOUZA; ALMEIDA, 2004). Tem sido vista uma 

evolução desta prática, fruto das políticas públicas implementadas nas últimas 

décadas, como a promulgação da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para lactentes (REA, 2003).   

No Brasil foi implantado no ano de 1943, no então Instituto Nacional de 

Puericultura, atualmente Instituto Fernandes Figueira (IFF) o primeiro Banco de Leite 

Humano (BLH). O foco principal era coletar e distribuir leite humano para atender os 

lactentes que não dispunham de aleitamento ao peito, segundo um critério de ordem 

clínica. Desta maneira, não havia em seu escopo ações de promoção em termos de 

apoio ao aleitamento materno (ALMEIDA, 2004). Até a década de 80, as ações de 

promoção da amamentação no Brasil aconteciam de maneira isolada, com eventuais 

experiências envolvendo apenas o setor da saúde, não existindo um programa 

governamental por parte do Ministério da Saúde. Em 1980, foi instituído no Brasil o 

primeiro Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), e 

implantado com o apoio da UNICEF (BRASIL, 2009b). 

Em 1981 o PNIAM foi oficialmente lançado no Brasil. Neste programa a 

estratégia de intervenção estava vinculada às causas identificadas como obstáculos 

à amamentação e englobavam campanhas de comunicação de massa e treinamento 

de profissionais. O PNIAM tinha um forte componente educativo e contribuiu para o 

aumento do número de mulheres que amamentavam no Brasil e trabalho para a 

diminuição do assédio aos profissionais de saúde, principalmente pediatras, por 

parte da indústria de fórmulas infantis. O programa fazia parte do Instituto Nacional 

de Alimentação e Nutrição (INAN), que assumia a responsabilidade pelo 

planejamento das ações de promoção e proteção ao aleitamento materno 
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(CARVALHO, TAMEZ, 2002). O PNIAM esteve ativo até 1983, quando parte de suas 

ações foram incorporadas pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM). Atualmente, a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao 

Aleitamento Materno, que contempla as seguintes estratégias: Rede Amamenta 

Brasil, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança, Proteção legal ao aleitamento materno e mobilização social e 

Monitoramento dos indicadores de aleitamento materno. A atual Política Nacional de 

aleitamento materno atua sobre seis braços estratégicos que compõem a saúde no 

Brasil: Atenção Básica, Atenção Hospitalar, Bascos de leite Humano, Legislação 

específica, Semana Mundial de Amamentação e Monitoramento por meio de 

pesquisas populacionais (FIOCRUZ, 2005).  

 A partir da implantação do PNIAM, viu-se a necessidade de estruturar os 

bancos de leite humano. Em 1985 ocorreu o processo de reestruturação dos BLH, 

que passaram a assumir um novo papel no cenário da saúde pública brasileira, 

transformando-se em elementos estratégicos para as ações de promoção, proteção 

e apoio à amamentação. Essas unidades, antes vistas apenas como centros de 

coleta e distribuição para casos especiais, configuram-se como locais privilegiados 

para as ações de incentivo ao aleitamento materno no território nacional (ALMEIDA, 

2004). A rede de BLH brasileira é a maior e mais complexa do mundo, com 271 

unidades. Além de coletar, processar e distribuir leite humano, os bancos de leite 

prestam assistência às lactantes cujos filhos estão hospitalizados ou que tenham 

dificuldades com a amamentação em qualquer momento (FIOCRUZ, 2010). 

A Constituição Federal de 1988 contribuiu para o incentivo ao aleitamento 

materno em duas vertentes: Ao assegurar a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, subsidiando a implementação do SUS (Lei 8080/90), e o direito de licença 

de 120 dias à gestante, sem prejuízo de seu emprego ou salário, garantido pelo 

artigo 5º, inciso XVIII da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). As mulheres 

com emprego remunerado podem ser ajudadas para manter a amamentação por 

meio da criação de condições mínimas de apoio, tais como licença-maternidade 

remunerada (4 meses), arranjos de trabalho em tempo parcial, creches no local de 

trabalho, locais para ordenhar e conservar o leite materno e intervalos para 

amamentar (OMS, 2005). A Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, ampliou a 

licença-maternidade para seis meses, de forma facultativa, tanto para as 

trabalhadoras da esfera privada quanto para as de esfera pública. 
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Também em 1988 o Brasil adotou o Código Internacional de Comercialização 

de Substitutos do Leite Materno foi desenvolvido e aprovado em 1981 pela 

Assembléia Mundial de Saúde (AMS). O objetivo do código é contribuir para o 

fornecimento de nutrição segura e adequada às crianças, por meio da proteção e 

promoção da amamentação e da regulação da promoção comercial dos substitutos 

do leite materno (WHO, 1981). A Norma para Comercialização de Alimentos para 

Lactentes (NCAL) foi publicada como Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) nº 5 de 20 de dezembro de 1988, e em 1990 foi aplicado o treinamento da 

norma para profissionais pelo PNIAM/Ministério da saúde em parceria com a Rede 

Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN). Durante este processo 

observou-se algumas dificuldades em relação à NCAL, que culminou na realização 

de um seminário nacional, onde foi possível discutir e encaminhar propostas de 

modificações na NCAL. Essas propostas de alterações foram aprovadas como a 

Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), 

publicada como Resolução CNS nº 31, de 12 de outubro de 1992 (ARAÚJO et al., 

2006).  

A NBCAL conta com uma portaria, duas resoluções da ANVISA e a lei 

11.265/2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e 

crianças de 1ª infância e também a de produtos de puericultura correlatos, sendo a 

aprovação desta lei uma importante conquista na defesa da saúde das crianças 

pequenas (IBFAN, 2008). Em 2015, o decreto n°8.552 regulamentou a Lei nº 

11.265/2006. O seu objetivo é assegurar o uso apropriado desses produtos de forma 

que não haja interferência na prática do aleitamento materno. As exigências da 

NBCAL fazem parte de um grupo de estratégias que visam promover, proteger e 

apoiar o aleitamento materno, uma das práticas mais simples e baratas de garantir a 

saúde infantil (BRASIL, 2015).  

O incentivo ao aleitamento materno na Atenção Básica é feito por intermédio 

da Rede Amamenta e Alimenta Brasil. A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é 

resultado da integração de duas ações: a Rede Amamenta Brasil (2008) e a 

Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) (2009), e 

se propõe por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar 

nas unidades básicas de saúde (UBS) (BRASIL, 2009a). 

 No que se refere à atenção hospitalar, duas iniciativas têm contribuído para 

aumentar os índices de AM: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e o 
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Método Canguru. A Declaração de Innocenti, assinada por 12 países, incluindo o 

Brasil, levou a OMS e a UNICEF a lançarem, em 1992, a IHAC. Ela está inserida na 

Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da 

OMS e do UNICEF e tem por objetivo resgatar o direito da mulher de aprender e 

praticar a amamentação com sucesso por meio de mudanças nas rotinas das 

maternidades (BRASIL, 2015). Segundo metanálise realizada por Rollins et al. 

(2016), as intervenções realizadas pela IHAC aumentaram a amamentação 

exclusiva em 49% e qualquer modalidade de amamentação em 66%. 

No Brasil, o Método Canguru ganhou seu reconhecimento em 2000 a partir da 

publicação da Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso 

(SANCHES et al., 2015). No Brasil, pode ser considerado um programa de 

intervenção complexo e abrangente, que leva em consideração o desenvolvimento 

global do bebê e o meio em que ele está inserido. Tem como objetivo a 

humanização da assistência ao Recém-nascido de baixo peso e o incentivo ao 

aleitamento materno, fundamental para a reabilitação e desenvolvimento do bebê 

(BRASIL, 2001b). 

Mais recentemente, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PNAISC), através da portaria nº 1.130/2015. A PNAISC tem por 

objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante 

a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, 

com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade 

(BRASIL, 2015). É uma política pública que reconhece o pleno desenvolvimento 

infantil como agenda prioritária a ser considerada para o desenvolvimento 

sustentável do País (CEBES, 2016). 

Estratégias bem sucedidas de promoção, apoio e proteção ao aleitamento 

necessitam de medidas em diversos níveis. O Brasil, quando comparado a outros 

países, é um exemplo de país onde houve a implantação de políticas e programas 

que abordam todos os três níveis do modelo conceitual (individual, cenários e 

estrutural), simultaneamente. O código para comercialização de produtos, a licença 

remunerada para mães e pais, o processo sistemático de certificação da IHAC, a 

extensa rede de BLH, a liderança visível e o investimento do governo e a 

participação da sociedade civil sustentam os avanços da amamentação no Brasil 

(ROLLINS et al. 2016). 
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2.4.1 instrumentos de proteção da mãe que trabalha 

 

Amamentar é um direito que a sociedade deve garantir a toda mulher e a toda 

criança, inclusive quando a mulher tem um trabalho remunerado. Políticas sociais 

que visam normatizar e proteger a mulher enquanto trabalhadora e mãe, devem ser 

implementadas, pois são aspectos fundamentais da criação de um bebê no mundo 

de hoje (VIANNA et al.,2007). Os instrumentos disponíveis de proteção do 

aleitamento materno e sua manutenção são: 

 
■ Licença maternidade – É assegurada licença de 120 dias consecutivos para 

empregada gestante, sem prejuízo do emprego e da remuneração, podendo ter 

início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição 

médica. A Lei Federal no 11.770, de 9 de setembro de /2008, visa prorrogar para 

180 dias a licença-maternidade previsto na Constituição, mediante incentivo fiscal às 

empresas. O Decreto no 6.690/2008 regulamenta a extensão da licença-

maternidade prevista na lei 11.770 para as servidoras da Administração Pública 

Federal. A empregada deve requerer a licença-maternidade até o final do primeiro 

mês após o parto e, o benefício também se aplica à empregada que adotar ou obter 

guarda judicial (BRASIL, 2016b). 

A maioria dos estudos demonstra efeitos negativos do trabalho sobre a 

amamentação, as mulheres que planejam retornar ao trabalho após parir têm menor 

chance de iniciar ou continuar o aleitamento (MIRKOVIC, 2014). O trabalho das 

mães é um dos principais motivos para não amamentar ou para que ocorra o 

desmame precoce. Seu efeito atua em várias dimensões, incluindo fadiga, cansaço, 

praticidade e intensidade. O crescimento da participação feminina no mercado de 

trabalho foi uma das principais transformações sociais ocorridas desde a década de 

1970. As estatísticas mostram a presença cada vez mais intensa da mulher no 

mercado de trabalho brasileiro e não existe tendência de retrocesso, o que implica 

em uma mudança do comportamento da mulher em relação à amamentação. 

Portanto, é de fundamental importância que a mulher sinta-se adequadamente 

assistida nas suas dificuldades, para que as mesmas possam assumir com mais 
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segurança o papel de mãe e provedora do aleitamento de seu filho (MACHADO et 

al., 2004). 

 ■ Direito à garantia do emprego (estabilidade) – Segundo a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), no Artigo 391, é vedada a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa da mulher trabalhadora durante o período de gestação e lactação, desde 

a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Não constitui justo motivo 

para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído 

matrimônio ou de encontrar‐se em estado de gravidez (BRASIL, 2007). 

■ Direito à creche – Todo estabelecimento que empregue mais de trinta 

mulheres, com idade superior a 16 anos, deverá ter local apropriado onde seja 

permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no 

período de amamentação. Essa exigência poderá ser suprida por meio de creches 

distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades 

públicas ou privadas como SESI, SESC, LBA, ou entidades sindicais. (Consolidação 

das Leis do Trabalho – artigo 389 – parágrafos 1º e 2º) (BRASIL, 2007). Estudo 

realizado por Osis et al. (2004) em campinas, com 15 mães trabalhadoras e seus 

bebês amamentados exclusivamente, que começaram frequentar a creche do 

trabalho, demonstrou a importância de existir creche no local de trabalho para a 

manutenção do aleitamento materno após a licença de maternidade. É nítido que 

mesmo que houvesse o forte desejo e determinação das mulheres amamentarem, 

sem a existência da creche e do apoio institucional no local de trabalho, elas não 

teriam mantido o aleitamento após a licença. 

■ Intervalos para amamentação – Para amamentar seu filho, até que este 

complete seis meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho 

de oito horas, a dois descansos especiais, de meia hora cada um. Quando assim 

exigir a saúde do filho, o período de seis meses poderá ser expandido a critério da 

autoridade competente (BRASIL, 2007).  

■ Sala de Apoio à amamentação - Para que as mulheres trabalhadoras 

consigam cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do 

Ministério da Saúde após o período de licença maternidade, é fundamental que haja 

o apoio dos empregadores. As salas de apoio à amamentação são destinadas à 

retirada e à estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho. As nutrizes 

que desejam continuar com a amamentação podem ordenhar o próprio leite e 

armazená-lo durante o horário de trabalho para, ao final do expediente, levar o leite 
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coletado para o seu filho no domicílio ou até mesmo para doação a um 

BLH. Para isso, as condições adequadas devem ser oferecidas, como freezers para 

refrigeração do leite, recipientes adequados, condições de higiene adequadas, além 

de um ambiente tranquilo e confortável, que estimule a prática da ordenha. As salas 

de apoio à amamentação não são obrigatórias, sendo uma escolha da empresa sua 

implantação (BRASIL, 2010). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA  
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 O presente estudo fez parte de uma pequisa maior, iniciada no ano de 2013, 

intitulada Coorte de nascimentos de João Pessoa: Efeitos da Insegurança Alimentar 

na saúde materna e no crescimento e desenvolvimento infantil. Trata-se de um 

estudo de seguimento, do tipo coorte retropectiva, no qual os binômios mãe-filho 

foram recrutados no momento da internação para o parto em duas maternidades 

públicas de João Pessoa-PB, a saber: Instituto Cândida Vargas, unidade de 

Referência Norte-Nordeste, e Maternidade Frei Damião, referência Estadual. Estas 

são as duas principais maternidades públicas da cidade, respondem a em torno de 

60% do total de partos ocorridos anualmente em João Pessoa e em torno de 50% 

dos partos das gestantes residentes no município, considerando todos os 

estabelecimentos de saúde (PARAÍBA, 2015).  

 
 
3.2 POPULAÇÃO ALVO E AMOSTRA 

 

 Foram elegíveis para este estudo as parturientes que deram entrada nas duas 

maternidades citadas para os procedimentos de parto no período de junho a agosto 

de 2013 e que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: Idade entre 18-35 anos 

e residir em João Pessoa-PB. Os critérios de exclusão foram: mães com problemas 

graves de saúde (como HIV e doenças raras), partos gemelares, nascimentos 

prematuros, malformações congênitas ou com doenças metabólicas graves, pelo 

motivo de que estes agravos já seriam fortes estressores.  

O tempo de recrutamento das mães foi o necessário para se obter um 

tamanho amostral suficiente, ao final da coorte, para se observar eventos com 

medidas de efeito (risco relativo) igual ou superiores a 2, considerando nível de 

significância de 95%, poder do teste de 80% em desfechos com prevalência em 

torno de 20% na população não exposta. 
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Figura 1. Fluxograma da coorte  

 

 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados por uma equipe de 

campo, composta por quatro mestrandos em Ciências da Nutrição e seis estudantes 

de nutrição os quais foram devidamente capacitados para realizar esta pesquisa. A 

coleta de dados foi realizada previamente em três momentos a partir do nascimento 

dos bebês: na maternidade e em uma visita domiciliar, referentes à primeira etapa 

do estudo e através de um contato telefônico na 2ª etapa, quando as crianças 

tinham 1 ano de idade. A 3ª etapa da pesquisa, proposta pelo presente trabalho, 

ETAPA ATUAL 
Entrevista Telefônica 

Novembro/2014 
(N=194) 
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também ocorreu por meio de entrevista telefônica realizada durante o segundo ano 

de vida das crianças. 

 

a) Maternidade 
 

A coleta de dados na maternidade incluiu informações retrospectivas dos 

respectivos prontuários sobre o pré-natal, gestação atual (e anteriores quando fosse 

o caso) e peso pré-gestacional e gestacional final, como também informações atuais 

do parto, saúde materna e informações do neonato referentes a medidas 

antropométricas e avaliação de saúde. Além disso, foram feitas perguntas 

diretamente às mães no pós-parto imediato (até 48h após o parto). A classificação 

do estado nutricional das mulheres foi baseada no cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC) e os pontos de corte adotados seguiram a referência da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como a classificação de ganho de peso durante a 

gestação (WHO, 1995). 

 

b) Visita domiciliar 

  

A segunda etapa da coleta de dados correspondeu a visitas domiciliares 

previamente agendadas, realizada por entrevistadores treinados, onde foi aplicado 

um questionário pré-estabelecido às mães para caracterização sociodemográfica e 

foram aferidas medidas antropométricas da mãe e do bebê. Também foi aplicada a 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar que classificou as famílias segundo os 

grupos de exposição da coorte. 

A equipe foi dividida em duas frentes de trabalho. Uma responsável pela 

aplicação do questionário, aferição do perímetro cefálico na criança e do Perímetro 

Muscular do Braço e das Dobras Cutâneas nas mães. E outra, com a 

responsabilidade de pesar e medir as mães e crianças, após terem respondido ao 

questionário. Na maioria das vezes, as equipes visitavam as mães em dias 

diferentes. 

O questionário foi dividido em dados socioeconômicos e demográficos da 

família, antropométricos da mãe e da criança, alimentação da criança, 

desenvolvimento infantil, marcadores de consumo alimentar e características de 

segurança alimentar/fome. 
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Dentre os dados socioeconômicos e demográficos, foi observado: tipo de 

moradia; número de cômodos; cômodos usados para dormir; presença de água 

encanada; tipo de esgoto sanitário; chefe da família; ocupação da mãe; renda da 

família; escolaridade materna; direito à licença maternidade. 

Com relação os dados antropométricos da criança, foi aferido o peso, o 

comprimento e o perímetro cefálico, considerando a idade do recém-nascido no dia 

da coleta (meses e dias). 

Para a aferição do peso e comprimento da criança, seguiu-se a 

recomendação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN (BRASIL, 

2011). 

Utilizando uma balança pediátrica eletrônica Balmak, a medição do peso das 

crianças foi realizada em seus domicílios. Para iniciar a aferição desta medida, após 

a balança ser ligada, esperou-se que esta chegasse a zero e a mesma foi tarada. A 

criança foi totalmente despida e posicionada no centro do prato da balança, deitada, 

de modo que o peso ficasse distribuído. A criança se manteve parada (o máximo 

possível) nessa posição. Quando o valor do peso permaneceu fixado no leitor, foi 

realizada a leitura e o resultado anotado no questionário. 

Considerando que o comprimento é a distância que vai da planta dos pés 

descalços, ao topo da cabeça, comprimindo os cabelos, com a criança deitada em 

superfície horizontal, firme e lisa, para a aferição desta medida, foi necessário retirar 

os sapatos, sandálias ou meias da criança, como também todos os adereços que 

pudessem estar no cabelo e interferissem na tomada correta da medida. 

Para a medição do comprimento, o aparelho utilizado foi o estadiômetro 

infantil, ou infantômetro, confeccionado em madeira, medindo de zero a 100 

centímetros.  

Inicialmente a criança foi deitada no centro do estadiômetro mantendo, com a 

ajuda de outro avaliador, a cabeça apoiada firmemente contra a parte fixa do 

equipamento, tendo o pescoço reto e o queixo afastado do peito. Os ombros 

deveriam estar totalmente em contato com a superfície de apoio e os braços 

estendidos ao longo do corpo. As nádegas e os calcanhares da criança 

encontravam-se em pleno contato com a superfície. Foi necessário pressionar, 

cuidadosamente, os joelhos da criança para baixo com uma das mãos, de modo que 

eles ficassem estendidos. Os pés deveriam estar juntos, fazendo um ângulo de 90° 

com as pernas. Levando-se a parte móvel do equipamento até as plantas dos pés, 
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com cuidado para a criança não se mexer. Em seguida, a leitura foi realizada, a 

medição realizada novamente e os dados foram anotados no questionário. Em caso 

de diferenças entre as medidas superiores a 0,5, uma terceira medida foi realizada 

e, foram consideradas as duas mais próximas. 

Em relação à alimentação da criança, foi visto se a mesma está em 

aleitamento materno exclusivo, e em casos de resposta negativa, se já consome 

outros alimentos, como: água, chá, suco de frutas, leite em pó/fluido, fórmula infantil, 

mingaus e papinhas, vitamina de frutas, comida da família e refrigerantes/sucos 

industrializados. Foi visto também as morbidades intercorrentes na infância, por 

exemplo, se a criança já esteve internada e o motivo da internação, se já foi 

diagnosticada com anemia, se teve febre, tosse ou dificuldade para respirar,  

diarreia, dor de ouvido, dentre outros.  

Quanto aos dados sobre o desenvolvimento da criança, foram utilizadas as 

perguntas que se encontram também na caderneta de saúde da criança, elaborada 

pelo ministério da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007), que observou se o bebê 

reconhece e acalma-se com a voz da mãe; se olha no rosto das pessoas que estão 

próximas; se presta atenção quando ouve sons e se assusta-se com ruídos 

inesperados; se responde ao sorriso com um sorriso. Todas essas perguntas foram 

feitas à mãe da criança e as respostas diretas de “sim” ou não”, além de informar 

desde que idade a criança apresentou tal comportamento. 

Para a avaliação antropométrica materna, mediu-se o peso utilizando-se uma 

balança plataforma digital portátil, com capacidade de 180kg (Balança Camry). O 

procedimento-padrão realizado foi de inicialmente, ligar a balança e esperar o visor 

apresentar o número zero. Posteriormente a mãe foi posicionada no centro da 

balança, de forma a distribuir o peso equilibradamente sobre o equipamento, com os 

braços estendidos sob o corpo, olhando para frente e usando roupas leve. A mesma 

permaneceu parada até o visor estacionar em um determinado valor. Foi realizada a 

leitura, e esta registrada no questionário.  

Quanto a aferição da estatura, com uma fita métrica foi medido um metro a 

partir do solo e feita a marcação, e a partir desta medida a fita métrica foi grudada na 

parede (sem rodapé) de “cabeça para baixo”. A mãe foi posicionada descalça e com 

a cabeça livre de adereços, de costas para a parede. Foi mantida de pé, ereta, com 

os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça erguida, olhando para um 

ponto fixo na altura dos olhos. Calcanhares, ombros e nádegas em contato com a 
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parede. Os ossos internos dos calcanhares devendo se tocar, bem como a parte 

interna de ambos os joelhos. Os pés unidos, fazendo um ângulo reto com as pernas. 

Com a leitura da estatura feita, a medida foi realizada novamente e os dados foram 

anotados no questionário. Em caso de diferenças entre as medidas superiores a 0,5, 

uma terceira medida foi realizada e, foram consideradas as duas mais próximas. 

Por conseguinte, o consumo alimentar materno foi avaliado através dos 

marcadores de consumo alimentar saudável e não saudável do SISVAN (BRASIL, 

2011), este elaborado para indivíduos com 5 anos ou mais de idade. Composto por 

dez itens, sendo cinco destes de alimentos considerados saudáveis e cinco não 

saudáveis, este marcador observa a frequência de ingestão de alguns alimentos nos 

últimos sete dias, através da pergunta: “nos últimos 7 dias, em quantos dias você 

comeu os seguintes alimentos ou bebidas?”. 

 

 

c) Entrevista telefônica I 

 

A penúltima etapa do seguimento foi realizada por meio de entrevista 

telefônica com registro imediato dos dados em uma planilha eletrônica pré-definida. 

Para evitar erros de digitação utilizou-se o recurso de limitar os valores aceitáveis 

para cada resposta e impedir a digitação em células indevidas da planilha.  

O questionário previamente definido foi aplicado e o registro das respostas foi 

feito imediatamente na forma digital utilizando uma planilha eletrônica. Foram feitas 

perguntas sobre o peso atual da mãe (auto referido) e das crianças (relatado a partir 

do último registro do cartão da criança), e em seguida aplicado o instrumento de 

triagem SRQ-20 para avaliar o estado de saúde mental materno. 

O questionário eletrônico foi dividido em quatro partes. As mudanças das 

partes foram sinalizadas com cores diferentes a fim de direcionar melhor o 

entrevistador na condução da pesquisa. A primeira parte do questionário eletrônico 

foi marcada com a cor cinza e foram registrados os seguintes dados de 

identificação.  

Antes de realizar a ligação registrava-se previamente o número do 

questionário, o nome do entrevistador, o nome da mãe, os números dos telefones e 

a data da entrevista. Efetivava-se então o contato telefônico e caso este não fosse 

possível era registrado o motivo correspondente dentre as opções: “telefone fora de 
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serviço ou desligado, número não existente, não atende a ligação, secretaria 

eletrônica ou número ocupado”.  

A parte seguinte correspondia ao “agendamento” e foi sinalizada com a cor 

verde. Nela havia inicialmente um texto pré-estabelecido onde o entrevistador se 

identificava e relembrava a mãe alguns pontos anteriores da pesquisa, como o mês 

no qual foi realizado a visita domiciliar e quem a realizou. Neste momento, também 

era explicado às mães como se procederia o momento atual da pesquisa e 

questionava-se sobre a disponibilidade de participar da entrevista naquele momento. 

Caso não fosse possível outro horário era agendado. A recusa em participar deste 

terceiro momento também poderia ser registrada nesta ocasião. 

 A terceira parte do questionário eletrônico foi marcada com a cor lilás e 

referiu-se aos dados antropométricos materno e infantil. Este dados foram auto 

relatados pelas mães e corresponderam ao peso atual da mãe; possuir ou não o 

cartão da criança, caso a resposta fosse “sim” era solicitado que as mães pegassem 

o cartão e relatassem a última data de pesagem, o peso e comprimento 

correspondente registrado no cartão, se houvesse. Quando as mães não estavam 

em casa no momento da entrevista, era agendado um novo horário para a coleta 

apenas destes dados do cartão da criança. 

A última parte da entrevista foi sinalizada com a cor amarela e correspondeu 

ao Self Reporting Questionnaire (SRQ) constituído por 20 questões com respostas 

binarias (sim ou não). Inicialmente era explicado para as mães como responder o 

questionário de acordo com os sintomas apresentados. Ao final o somatório 

automático determinava o ponto de coorte e conduzia a orientação fornecida às 

mães. 

Para evitar erros de digitação utilizou-se o recurso de limitar os valores 

aceitáveis para cada resposta e impedir a digitação em células indevidas da planilha. 

No final da planilha foi programada a soma das respostas totalizando a pontuação 

do SRQ-20 para cada mãe entrevistada e descrita a classificação correspondente ao 

valor obtido. Esta informação foi utilizada para conduzir o final da entrevista com 

uma breve orientação ou sugestão de encaminhamento às mães. 

 

d) Entrevista Telefônica II 
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A etapa do segmento correspondente a este estudo foi realizada por meio de 

entrevista telefônica, com aplicação de questionário (APÊNDICE A), com registro 

imediato dos dados em uma planilha eletrônica. As mães responderam perguntas 

quanto à duração do aleitamento materno praticado, quanto à introdução da 

alimentação complementar, e marcadores de consumo alimentar do SISVAN 

(BRASIL, 2011) da mãe e do bebê. 

A realização de inquéritos telefônicos é uma metodologia cuja aplicação tem 

aumentado rapidamente nos últimos 20 anos. Esta estratégia tem sido adotada e 

testada na tentativa de viabilizar a realização de inquéritos populacionais em saúde 

de forma rotineira e capaz de agir como instrumento eficiente para a vigilância 

epidemiológica. O baixo custo e a extrema agilidade são vantagens naturais de 

qualquer sistema de vigilância baseado em entrevistas telefônicas (FERREIRA et al., 

2011). 

As mães que responderam à entrevista telefônica realizada no final do 

seguimento, foram classificadas segundo critério de exposição registrado na visita 

domiciliar realizada um ano antes. 
 
3.4 TABULAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 As análises foram feitas utilizando o programa estatístico StataSE versão 14.0 

e SPSS versão 21.0. Utilizou-se nível  de  significância  de  5%  para  decisão  dos  

testes  estatísticos, considerando  o  p-valor  de  5%  como  o  máximo  para  se  

rejeitar  as hipóteses  nulas.  O poder do teste foi testado a posteriori para confirmar 

as relações observadas. Todas as informações coletadas foram transcritas para 

meio digital com o auxílio de uma planilha eletrônica.   

Foi efetuada análise descritiva de todas as variáveis e as inconsistências 

observadas foram corrigidas observando o questionário original ou buscando a 

informação junto à mãe entrevistada. Em casos onde nenhuma destas ações foi 

possível, o dado foi considerado perdido.  

Utilizou-se teste de distribuição de frequências para as variáveis categóricas, 

teste Qui-quadrado de Pearson, e teste de comparação de médias para as variáveis 

contínuas, teste t-student, utilizando como critério de decisão o resultado do teste  

com nível de significância maior que 0,05 para confirmar semelhança entre os 

grupos. Para descrever o comportamento das mães com relação ao aleitamento 
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materno total foi realizada análise de sobrevivência, utilizando a técnica de Kaplan-

Meyer, e para comparação das curvas de sobrevivência, foi aplicado o teste de Log 

Rank, com nível de significância de 5%. 

Para testar o efeito independente das variáveis relacionadas com menor 

tempo de amamentação foi construído um modelo de regressão múltipla de Cox. 

 
 
3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto foi submetido ao comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde-UFPB e aprovado de acordo com o parecer n° 287.898, de 

20/05/2013 (CAAE: 13180213.0.0000.5188). Todos os procedimentos foram 

adotados de acordo com a Resolução CNS nº 466 que regulamenta pesquisas 

envolvendo seres humanos. Todas as mães receberam e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no momento de recrutamento na 

maternidade (APÊNDICE B). 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA TELEFÔNICA 

 

ENTREVISTADOR: ____________________________________________ 

NOME DA MÃE: _______________________________________________ 

NÚMERO DE TELEFONE: ______________ DATA DA ENTREVISTA:____/ ___ / ____ 

 

Bom dia/boa tarde       (nome da mãe)                          meu nome é 
_______________ e sou aluna da UFPB e faço parte da pesquisa que teve início na 
maternidade, está lembrada? Como vai? Como está seu filho? Bem, estamos agora 
em outro momento da pesquisa e nós precisamos fazer algumas perguntas simples 
e rápidas. A Sra. poderia responder as perguntas neste momento? (   ) sim          
 (   )não     
   
Se não, poderíamos marcar para quando? ____________________________. 
 

1. Qual o nome que você deu para seu bebê? _____________________ 

2. A sua ocupação ainda é (dizer ocupação)? (   ) sim          (   )não   

3. Se não, qual a sua ocupação atual?_____________? 

Até que série a Sra. estudou? _______________. 

4. Desde o nascimento (nome do bebê), Sra. engravidou novamente? (   ) sim          (   
)não 

Se “SIM”, quando? _________________. 

5. Você poderia me dizer o seu peso atual? _________.kg 

6. Você ainda tem o cartão de vacina do (nome da criança)? (   ) sim          (   )não       

Se “SIM”, você poderia busca-lo? 7. Qual data da última consulta: 
_________________. 

8. Qual o último peso registrado: ________kg 

9. Qual a última altura registrada: ________ cm. 

Se NÃO, você sabe dizer o peso atual do seu filho?: marcar em 8, e a altura atual? 
marcar em 9 

Nº QUEST: 
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10. Até quanto tempo (nome do bebê) foi amamentado exclusivamente (antes de 
dar qualquer outro alimento, mesmo agua, cha, leite, formula infantil...)? 
_____________meses ou dias.  

11. Seu filho ainda mama? (   ) sim          (   )não . 

Se “NÃO”: 12 . Até que idade seu filho mamou? _________________________ 
meses . 

13. Por que motivo você parou de amamentar? 
_______________________________________. 

14. A criança atualmente tem algum problema de saúde? (   ) sim          (   )não 

15. Se “SIM”, Qual? _____________________________. 

16. A criança atualmente tem alguma alergia alimentar? (   ) sim          (   )não 

17. Se “SIM”, Qual? _____________________________. 

18. Qual a renda atual da sua família? ___________? 

19. E quantas pessoas moram contigo atualmente? _______ 

20. Agora vou fazer umas perguntas sobre sua alimentação. Na última semana, em 
quantos dias você comeu: 
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21. E para finalizar, me diga se (nome da criança) comeu ontem: 

Nos últimos 7 dias, em quantos dias você comeu os seguintes alimentos ou bebidas? 

 
 
Alimentos/Bebida 

Não comi 
nos 

últimos 7 
dias 

1 dia nos 
últimos 7 

dias 

2 dias 
nos 

últimos 7 
dias 

3 dias 
nos 

últimos 7 
dias 

4 dias 
nos 

últimos 7 
dias 

5 dias 
nos 

últimos 7 
dias 

6 dias 
nos 

últimos 7 
dias 

Todos os 
últimos 7 

dias 

1- Salada crua (alface, 
tomate, cenoura, 
pepino, repolho, etc) 

        

2- Legumes e 
verduras cozidos 
(couve, abóbora, 
chuchu, brócolis, 
espinafre, etc). (Não 
considerar batata e 
mandioca) 

        

3- Frutas Frescas ou 
salada de frutas 

        

4-Feijão         

5- Leite ou iogurte         

6- Batata Frita, Batata 
de pacote e salgados 
fritos (coxinha, pastel, 
quibe etc) 

        

7- Hambúrguer e 
embutidos (salsicha, 
mortadela, salame, 
presunto, linguiça, etc) 

        

8- Bolachas/ 
Biscoitos salgados ou 
salgadinhos de pacota 

        

9- Bolachas/ 
Biscoitos doces ou 
recheados, doces, 
balas ou chocolates 
(em barra ou 
bombom) 

        

10- Refrigerante (não 
considerar os diet ou 
light) 
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Ontem você consumiu: 

 

 
SIM 

 
NÃO 

 
     NÃO SABE 

Feijão    

Frutas secas (não considerar 
suco de frutas) 

   

Verduras e/ou legumes (não 
considerar batata, mandioca, 

aipim, macaxeira, cará e inhame) 

   

Hambúrguer e/ou embutidos 
(presunto, mortadela, salame, 

linguiça, salsicha) 

   

Bebidas adoçadas (refrigerante, 
suco de caixinha, suco em pó, 

água de coco de caixinha, 
xaropes de guaraná/groselha, 
suco de fruta com adição de 

açúcar) 

   

Macarrão instantâneo, 
salgadinhos de pacote ou 

biscoitos salgados 

   

Biscoito recheado, doces ou 
guloseimas (balas, pirulitos, 
chiclete, caramelo, gelatina) 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

           UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Resolução 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 

 
 Meu nome é _________________________________ e gostaria de 
conversar com a senhora sobre uma pesquisa que estamos fazendo, realizada 
através da UFPB. Esta pesquisa é sobre a situação de insegurança alimentar e 
seus efeitos na saúde materna e no desenvolvimento infantil em crianças de 
João Pessoa. 
 A segurança alimentar é um direito social de toda a população e significa ter 
acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. 
 Nós precisaremos obter alguns dados pessoais seus e a respeito do seu pré-
natal, através do seu cartão da gestante, como também dados do nascimento de 
seu filho. Será necessário também que nós façamos algumas visitas em seu 
domicílio, daqui a 2 e 6 meses, a fim de conversamos sobre suas condições 
socioeconômicas, características de segurança e insegurança alimentar, ansiedade 
e depressão, intercorrências na saúde de seu filho, consumo alimentar, aleitamento 
materno e alimentação complementar. Iremos também acompanhar o seu estado 
nutricional e do seu filho, aferindo peso, estatura, perímetro cefálico, circunferências 
e dobras durante as visitas e posteriormente por meio de entrevista telefônica. 
 Este trabalho este sendo realizado pela Universidade Federal da Paraíba e 
não tem nenhuma relação com governo ou outra instituição. Nossa finalidade única 
é buscar informações sobre condições de saúde e alimentação de mães e filhos 
atendidos no Instituto Cândida Vargas e a participação da senhora e de seu filho não 
implica em nenhum benefício material como o recebimento de doações de alimentos 
ou inclusão em programas governamentais. 
 A senhora não é obrigada a participar da pesquisa e se não participar isto não 
vai lhe trazer prejuízos. A senhora poderá desistir de participar da pesquisa a 
qualquer momento e por qualquer motivo. 

Porém, se a senhora aceitar ser participante do estudo, o resultado dessa 
pesquisa será muito importante para que se conheça mais sobre os impactos que a 
insegurança alimentar causa a saúde materna e infantil. 

Nós garantimos que apenas os pesquisadores terão conhecimento das 
informações que a senhora nos der. Os resultados deste trabalho deverão ser 
divulgados em revistas científicas, mas com a garantia de que, em nenhuma 
circunstância, os entrevistados poderão vir a ser identificados. 

Se todas as suas dúvidas foram esclarecidas, peço o seu consentimento para 
incluir a senhora como participante da pesquisa. 

 
Responsáveis pela pesquisa 
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Prof. Dr. Rodrigo Pinheiro de Toledo Vianna (Coordenador) 
Centro de Ciências da Saúde / Departamento de Nutrição UFPB – tel (83)3216-7499 
Ianna Karolina Véras Lôbo (Pesquisadora) 
Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição – UFPB – tel (83)9811-9851 
Sarah Queiroga de Sousa (Pesquisadora) 
Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição – UFPB – tel (83)8875-5725 
Sara Cavalcanti Mendes (Pesquisadora) 
Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição – UFPB – tel (83)99838-5792 
Comitê de Ética em Pesquisa CCS/UFPB – tel (83) 3216-7791 
 
........................................................................................................................................ 

AUTORIZAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Eu __________________________________________________________, 
concordo em participar da pesquisa “Coorte de nascimentos de João Pessoa: efeitos 
da insegurança alimentar na saúde materna e no crescimento e desenvolvimento 
infantil”. 
 
João Pessoa, ___________ de __________________________ de 2013. 
 
_____________________________  ___________________________ 
Assinatura do entrevistador      Assinatura da entrevistada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polegar Direito 
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Resumo 

Objetivo: Identificar os fatores relacionados à duração do Aleitamento Materno Total 

(AMT). 

Método: Foi realizada uma coorte retrospectiva entre os anos de 2013 e 2015 que 

acompanhou 103 binômios mães-filhos desde a maternidade até o segundo ano de 

vida. Foram coletados dados na maternidade, aos quatro, 12 e 24 meses da criança. 

Foi realizada análise de sobrevivência para estimar o tempo mediano de 

amamentação e os grupos de expostos e não expostos foram definidos no final do 

estudo de acordo com as características observadas aos quatro meses. As 

comparações entre as curvas de sobrevivência foram feitas com o teste Log-Rank e 

construído modelo múltiplo de Cox. 

Resultados: A duração mediana do AMT foi de 15 meses e apresentaram relação 

com a duração total da amamentação: escolaridade, estado nutricional materno, a 

introdução precoce de fórmula, leite e mingau. No modelo múltiplo somente a 

introdução precoce de fórmula e leite permanceram no modelo com HR de 2,48 (IC 

95%: 1,54 – 3,98) e 1,70 (IC 95%: 1,06 – 2,72) respectivamente. 

Conclusões: A introdução precoce de fórmula infantil ou outros leites é um preditor 

da menor duração do aleitamento materno total e pode ser utilizado como um 

importante indicador para medidas oportunas que promovam a amamentação até 

dois anos de vida da criança ou mais.  

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Estudo de Coortes, Desmame 
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Abstract 

Aim: To identify the factors associated to Total Breastfeeding. 

Methods: A retrospective cohort was carried out between 2013 and 2015. The total 

of 103 mother-child pairs were followed from birth up to the second year of life. Data 

were collected in the maternity ward and at four months by face-face interview and 

12 and 24 months after birth by telephone. Survival analysis, Kaplan Meyer technic, 

was performed to estimate the breastfeeding median duration. The exposed and 

unexposed groups were defined at the end of the study according to the 

characteristics observed at four months. The Log-Rank test was used to compare 

groups and multiple Cox model was constructed including the associated variables. 

Results: The median duration of total breastfeeding was 15 months. Its related with 

maternal schooling and nutritional status, early introduction of formula, milk and 

porridge. Only the early introduction of formula and milk remained in the multiple 

model like independent factors with HR: 2.48 (95% IC: 1.54 - 3.98) and 1.70 (95% IC: 

1.06-2.72) respectively. 

Conclusions: The early introduction of infant formula or other milks is a predictor of 

early total breast feeding interruption and could be used as an important indicator to 

promote breastfeeding timely in order to mothers can reach breastfeeding up to two 

years of life of the child or more. 

Key-words: Breastfeeding, Cohort Studies, Weaning. 
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Introdução: O aleitamento materno é a mais importante e eficaz estratégia para a 

saúde da criança, reforçando vínculo, afeto e proteção, além de garantir a nutrição 

adequada. Constitui a maior e mais econômica intervenção para redução da 

morbimortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da 

saúde integral da mãe e do bebê, repercutindo nos indicadores de saúde de toda a 

sociedade. Assim como a manutenção do aleitamento materno é vital, a introdução 

de alimentos seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança, em 

época oportuna e de forma adequada, torna-se indispensável na promoção do 

desenvolvimento saudável e prevenção de distúrbios nutricionais de grande impacto 

na Saúde Pública¹. 

Os dados nacionais disponíveis mostram que a duração mediana do 

aleitamento materno exclusivo (AME) era 54,1 dias no ano de 2008. Com relação ao 

Aleitamento Materno Total (AMT) foi observado uma duração mediana de 341,6 

dias². Estes valores ainda são bastante inferiores às recomendações, embora tenha 

sido verificado um aumento significativo desta prática desde a década de 70, fruto 

de ações multisetoriais bem coordenadas envolvendo a sociedade civil, governo, 

pesquisadores e profissionais da área da saúde³.  

Mesmo sendo um processo fisiológico natural, o aleitamento materno é 

diretamente influenciado pela cultura e por fatores socioeconômicos e demográficos. 

Importantes estudos verificaram fatores associados à interrupção precoce do AME, 

como a escolaridade materna, mães primíparas, tipo de parto, baixo peso ao 

nascer4, uso de chupeta5, participação do companheiro, orientação durante pré-

natal, nascer em hospital amigo da criança6, entre outros, sendo possível ter uma 

visão ampla da complexa rede de relações que afetam esta prática7. A facilidade de 

realização de estudos de acompanhamento do nascimento até os seis meses de 
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idade, somado à iniciativa de diagnóstico das práticas alimentares de menores de 

um ano durante as campanhas nacionais de vacinação ajudou a enriquecer as 

evidencias sobre os fatores relacionados ao AME 8.  

Considerando a duração do AMT, o número de estudos sobre seus fatores de 

risco e proteção é reduzido, persistindo ainda lacunas importantes que atrapalham o 

processo de elaboração de programas e ações de promoção desta prática, 

especialmente considerando que a metade das mães já desmamou completamente 

ao final do primeiro ano de vida do lactente e somente em torno de uma a cada 

cinco mães ainda amamentam quando seus filhos completam dois anos de idade9. 

Para conhecer mais sobre este tema, o presente estudo acompanhou uma coorte de 

nascimentos na cidade de João Pessoa, região Nordeste do Brasil com a finalidade 

de identificar os fatores relacionados com o sucesso da amamentação até o 

segundo ano de vida.  

 

 

Métodos: Trata-se de uma coorte de binômios mãe-filhos acompanhados do 

nascimento até o segundo ano de vida do lactente. As mães foram identificadas no 

momento da internação para o parto nas duas maiores maternidades públicas de 

João Pessoa-PB, Instituto Cândida Vargas, unidade de Referência Norte-Nordeste e 

Maternidade Frei Damião, Referência Estadual. Todas as parturientes eram 

elegíveis para ingressar na coorte com exceção das mães portadoras de HIV, 

doenças raras, partos gemelares, nascimentos prematuros, recém-nascidos (RN) 

com malformações congênitas ou com doenças metabólicas graves. Estes critérios 

de exclusão foram considerados pelo motivo de que estes agravos per si poderiam 

influenciar as práticas alimentares dos neonatos.  
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O desenho do estudo realizado foi uma coorte retrospectiva (Figura 1), onde 

103 mães responderam a uma entrevista telefônica realizada no final de um 

seguimento de dois anos e foram classificadas segundo as características sócio 

econômicas, demográficas e de saúde, estado nutricional e com relação à 

introdução precoce da alimentação complementar. Estes critérios de exposição 

foram registrados previamente nas etapas iniciais da coorte. O período de 

seguimento foi de junho de 2013 até novembro de 2015. 

Figura 1. Fluxograma descritivo da coorte retrospectiva. João Pessoa-PB, 2015. 

(n=103)  

Na maternidade foram coletadas informações de antecedentes gestacionais, 

características do parto, de saúde e estado nutricional das mães e dos RNs. Após 4 

meses, as mães foram entrevistadas nos seus domicílios e foram registradas as 

características socioeconômicas, de saúde, estado nutricional e informações de 

aleitamento materno e da introdução de outros alimentos, sendo, nos casos 

positivos, identificada a idade da criança no momento da introdução de cada 

alimento. Quando as crianças tinham em torno de 12 meses de idade, as mães 

foram contatadas por telefone e foram feitas perguntas sobre a saúde materna e da 

criança, avaliação do estado nutricional, consumo alimentar do lactente e o tempo 

de AMT. Dois anos após o nascimento do lactente foi possível reencontrar 103 mães 

por contato telefônico, quando foram registradas as mesmas informações do contato 

anterior. O tempo de AMT foi perguntado para as mães que ainda amamentavam 

seus filhos na ultima ligação.  

Utilizou-se nível de significância de 5% para decisão dos testes estatísticos. 

Todas as entrevistas, a presencial e as telefônicas, foram realizadas por graduandos 
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do curso de nutrição devidamente treinados. Todas as informações coletadas foram 

transcritas para meio digital com o auxílio de uma planilha eletrônica.  

As análises foram feitas utilizando o programa estatístico StataSE, versão 14. 

Foi efetuada análise descritiva de todas as variáveis e as inconsistências 

observadas foram corrigidas observando o questionário original ou buscando a 

informação junto à mãe entrevistada. Em casos onde nenhuma destas ações foi 

possível, o dado foi considerado perdido. 

Para verificar viés na amostra utilizada neste estudo em relação com a 

amostra original foi feita a comparação entre todas as mães recrutadas na 

maternidade (380) e as 103 mães encontradas na última fase. Utilizou-se teste de 

distribuição de frequências para as variáveis categóricas, teste Qui-quadrado de 

Pearson, e teste de comparação de médias para as variáveis contínuas, teste t-

student, utilizando como critério de decisão o resultado do teste com nível de 

significância maior que 0,05 para confirmar semelhança entre os grupos.  

  Foi feita a análise descritiva das mães e seus bebês apresentando a 

distribuição de frequência para as variáveis categóricas e os valores de média e 

intervalo de confiança 95% para as variáveis contínuas. A duração do AMT foi 

calculada por análise de sobrevivência, utilizando a técnica de Kaplan-Meyer, 

calculando tempo mediano de aleitamento materno.  

 Para verificar a relação dos diversos fatores de exposição na duração do 

AMT, foram feitos testes de comparação de grupos em função de cada fator, 

construindo as curvas de sobrevivência para cada grupo e aplicando-se o teste de 

log rank, com nível de significância de 5%, para verificar diferença significativa nos 

respectivos tempos medianos de duração do AMT. Para testar o efeito independente 
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das variáveis relacionadas com menor tempo de amamentação foi construído um 

modelo de regressão múltipla de Cox com a inclusão progressiva das variáveis de 

acordo com a estatística Wald, adotando critério de entrada no modelo p-valor 

menor ou igual a 0,05 e saída quando p-valor ultrapassasse 0,10.  

O projeto aprovado ao Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde – 

UFPB (CAAE 13180213.0.0000.5188). Todos os procedimentos foram adotados de 

acordo com a Resolução CNS nº 466 que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos. Todas as mães receberam e assinaram TCLE no momento do 

recrutamento na maternidade. 

 

Resultados: Dos 103 binômios mãe-filho, 56 crianças (54,4%) pertenciam ao sexo 

feminino. Com relação ao parto, 63,2% foram cesarianos. A frequência de crianças 

que ainda estavam sendo amamentadas no momento da última entrevista telefônica 

foi 22,3%. A mediana do tempo de AMT foi igual a 15 meses (IC 95%: 10,7 – 19,2 

meses). As 103 mães que concluíram a coorte, quando comparadas com as mães 

recrutadas na maternidade, mostraram-se estatisticamente semelhantes segundo a 

média de idade e do número de consultas pré-natal. Também apresentaram 

frequências semelhantes da característica cor, ser primípara e tipo de parto. Os 

recém-nascidos acompanhados comparados com os não acompanhados tinham 

semelhantes a média do peso ao nascer, do comprimento, do perímetro cefálico, do 

Apgar 1 e 5 minutos e a mesma frequência de sexo. 

 Foi observado que 95,1% das mães residiam em casas de alvenaria, com 

em média 5,8 cômodos. A média de moradores por domicílio foi de 4,1. O acesso à 

rede pública de abastecimento de água foi de 98,0% e à rede de esgoto de 93,1%. 
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O chefe do domicílio foi referido pela mãe como sendo ela em 7,8% dos casos e em 

57,8% como sendo o seu marido. O restante das mães declararam os avós ou outro 

parente como pessoa responsável pelo domicílio. A renda familiar per capita média 

foi de R$ 355,70 (IC 95%: R$ 302,00 – R$ 409,33), demonstrando que as mães 

pertenciam a famílias de baixo poder aquisitivo, porém com condições de moradia 

satisfatórias, acesso à água e à esgotamento sanitário adequado.  

 
Tabela 1 – Distribuição dos binômios mãe - filho acompanhados na coorte segundo 
ocupação, escolaridade materna, estado nutricional e número de consultas pré-
natal. João Pessoa-PB, 2015. 
 

 Na Tabela 2 são mostrados os principais alimentos que são iniciados na 

alimentação infantil e sua frequência de introdução precoce. O item mais oferecido 

foi a água, 81% das mães responderam na entrevista domiciliar que já haviam 

introduzido água na dieta dos seus filhos aos 4 meses. Somente 17,5% das mães 

mantinham naquele momento o AME. O tempo médio de introdução foi calculado 

para cada alimento no caso das respostas positivas à respectiva introdução. Quando 

o lactente ainda não havia recebido os alimentos investigados era registrada a sua 

idade no momento da entrevista e a média de idade destas crianças também foi 

calculada. A alimento introduzido mais precocemente foi os chás, com tempo médio 

de introdução por volta dos 52 dias de vida do RN.  

 
Tabela 2 – Alimentos oferecidos aos lactentes, média de idade dos lactentes no 

tempo da introdução destes alimentos e média de idade dos lactentes no momento 

da entrevista entre aqueles que ainda não haviam consumido os alimentos, com 

seus respectivos Intervalos de Confiança de 95%. João Pessoa-PB, 2015 (n=103). 

 

 As características descritas na Tabela 1 foram relacionadas, uma a uma, 

com a duração do aleitamento materno total, utilizando a técnica de sobrevivência 
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de Kaplan Meyer. Somente observou-se diferença significativa no tempo mediano de 

AMT entre as categorias de escolaridade e do estado nutricional materno, referido 

no momento do último contato com a mãe. Amamentaram mais tempo as mães com 

ensino fundamental comparadas com as de escolaridade equivalente ao ensino 

médio ou superior (17 meses vs 12 meses vs 8 meses, p=0,019) e aquelas com 

estado nutricional eutrófico, comparado com as com sobrepeso ou com obesidade 

(18 meses vs 12 meses vs 8 meses, p=0,022).  

 Com relação à introdução precoce de alimentos, mães que haviam 

introduzido alimentos com a participação de leite reduziram o tempo mediano de 

AMT, a saber: fórmula infantil 7,0 meses (IC 95%: 3,2 – 10,8) vs 20,0 meses (IC 

95%: 15,8 – 24,2); outros leites: 8,0 meses (IC 95%: 4,2 – 11,8) vs 19,0 meses (IC 

95%:14,9 – 23,1); e mingau 8,0 meses (IC 95%: 5,1-1,9) vs 18,0 meses (IC 95%: 

13,9-22,0). Todas estas diferenças foram significativas no teste de comparação de 

curvas da análise de Kapan Meyer, teste Log-Rank.  

 No modelo múltiplo de Cox final somente foram incluídas as variáveis 

introdução precoce de fórmula e introdução precoce de leite (Quadro 1). Os valores 

de risco proporcional, ou Hazard Ratio ajustados, foram respectivamente 2,48 (IC 

95%: 1,54 – 3,98) e 1,70 (IC 95%: 1,06 – 2,72) o que significa que a introdução 

precoce de fórmula infantil aumenta em quase duas vezes e meia o risco de diminuir 

o tempo de AMT e a introdução de outros leites aumenta em 1,7 vezes este mesmo 

risco, comparado com as mães que não introduziram formula ou leite até os quatro 

meses de idade.  

 

Quadro 1 – Resultado das análises de sobrevivência , Kaplan Meyer e modelo de 

regressão múltipla de Cox, tempos medianos de AMT, valores de Hazard Ratio 
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ajustados com seus respectivos Intervalo de Confiança 95%. João Pessoa-PB, 2015 

(n=103). 

 
 

 As curvas de sobrevivência, ajustadas pelo modelo de Cox, descrevendo o 

comportamento do AMT em função do tempo, comparando-se as mães que 

introduziram fórmula com as demais, assim como as mães que introduziram leite 

com as demais são mostradas na figura 2. 

 
Figura 2. Curvas de sobrevivência da duração do Aleitamento Materno Total (AMT) 

em função da introdução precoce de fórmula (esq.) e da introdução precoce de leite 

(dir.), comparadas com as demais mães. João Pessoa-PB, 2015 (eventos = 80; 

censuras = 23). 
 
 
 
Discussão: O uso de substitutos do leite materno tem grande repercussão na saúde 

da população e também a nível econômico. A utilização de leite de vaca e fórmulas 

infantis relaciona-se com maior ocorrência de alergias, sobrepeso, diarreias, entre 

outras condições10, 11. Em ,ocasião do desmame antes do tempo recomendado pelo 

ministério da saúde (2 anos ou mais)1, há a privação da importante proteção 

imunológica do leite humano, presente desde o colostro até o fim do período de 

lactação12. O desmame precoce associa-se a maior risco de doenças respiratórias, 

infecções gastrointestinais, doenças carenciais e de morte propriamente dita13, 14.  

 Do ponto de vista econômico, um aumento de 10 pontos percentuais na 

amamentação exclusiva ou amamentação continuada traduziria em custos de 

tratamento reduzidos para doenças na infância de pelo menos 312 milhões de 

dólares nos EUA, 7,8 milhões de dólares no Reino Unido, 30 mihões de dólares na 

China Urbana e 1,8 milhões de dólares no Brasil (valores em dólares de 2012)15. 
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Razões como estas enfatizam a importância do fomento às políticas públicas de 

promoção, proteção e apoio a amamentação em todas as regiões brasileiras para 

reversão do cenário atual16. A duração do AMT observada neste grupo de mães foi 

bastante inferior às recomendações da Organização Mundial de Saúde, porém, 

segue a tendência nacional registrada na última pesquisa das Capitais, de 200817. 

Comparando com os dados estaduais, pesquisa realizada em 14 municípios da 

Paraíba verificou prevalência de AMT em lactentes de seis a 12 meses de idade 

próxima a 50% 18. 

 Por se tratar de um estudo de seguimento, sempre é possível ocorrer perdas 

seletivas de pessoas acompanhadas, tornando os resultados do estudo enviesados. 

Na comparação das mães acompanhadas com todas as mães identificadas 

inicialmente na maternidade não foi observada diferenças entre estes grupos de 

acordo com as características disponíveis para serem avaliadas. Este estudo não é 

uma coorte de base populacional, entretanto os resultados apresentam relações que 

se aplicam às mães do município e, talvez, da região. A coorte retrospectiva, 

formando os grupos de exposição após o seguimento haver sido concluído, é uma 

alternativa metodológica para minimizar o problema das perdas seletivas de 

seguimento.  

 As informações analisadas foram coletadas inicialmente por entrevista face-

face e, posteriormente, por contato telefônico. Estudos confirmam a validade deste 

último tipo de entrevista nos inquéritos epidemiológicos19, 20,21. Todas as informações 

utilizadas para a formação dos grupos de contraste foram obtidas nas entrevistas 

face-face, tal como as informações relativas à introdução dos alimentos às crianças, 

que sendo feita por volta dos quatro meses de idade das crianças minimiza o viés de 

memória. As respostas positivas ao consumo de outros alimentos que não o leite 
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materno identificaram condutas inadequadas. Estas foram frequentes na maioria das 

crianças (82,5%) e maiores do que observado no município de João Pessoa no 

inquérito realizado no dia nacional de vacinação no ano de 2008 onde foi registrada 

uma prevalência introdução precoce de alimentos em 60,9% em crianças menores 

de seis meses. As diferenças podem ser atribuídas pelas diferenças na composição 

etária das amostras, crianças em torno de quatro meses no presente estudo e 

crianças de zero até os seis meses de idade no inquérito nacional².  

 Observou-se que individualmente cinco características tinham impacto 

negativo na duração do aleitamento materno total, sendo elas a mãe apresentar 

excesso de peso no final do seguimento, maior escolaridade materna e a introdução 

precoce de outros leites, de mingau e de fórmula infantil. No modelo ajustado, 

quando todas estas características foram analisadas conjuntamente, somente a 

introdução precoce de formula infantil ou de outros leites permaneceram no modelo 

final de forma significativa, mostrando o efeito independente destes dois fatores. 

Este resultado significa que a introdução precoce de outro leite e de fórmula infantil 

pode ser um preditor do desmame precoce, sendo assim um evento importante para 

ser monitorado no acompanhamento dos primeiros seis meses de vida das crianças 

como um sinalizador para a tomada de medidas oportunas que estimulem as mães a 

manterem o aleitamento materno até o segundo ano de vida dos seus filhos ou mais.  

 Existem poucos estudos que analisam a duração total do aleitamento 

materno, seja pela dificuldade metodológica de acompanhar as crianças por dois 

anos ou mais, seja pelo maior destaque da comunidade científica dado à 

amamentação exclusiva até os seis meses comparado com a amamentação por dois 

anos ou mais, ou ainda pela pressão do marketing em introduzir produtos infantis, 

apesar da legislação brasileira vigente22,23.  
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 Estudo realizado em Porto Alegre, acompanhando uma coorte de 151 

crianças nos cinco primeiros anos de vida, identificou que os fatores que favorecem 

a duração do AMT por dois anos ou mais são: mãe permanecer com seus filhos 

durante os seis primeiros meses de vida, não dar chupeta ao bebê, não conviver 

com o pai ou companheiro e adiar a oferta de água e chá, bem como de outros 

leites24. Estes últimos resultados corroboram os achados do presente estudo com 

relação à introdução precoce de leite, embora o efeito observado pela água e chá 

não tenha sido observado na presente coorte. Os demais fatores descritos no estudo 

de Porto Alegre não foram investigados neste trabalho. 

 A diferença dos vários alimentos introduzidos necessita ser estudada mais 

detalhadamente, pois os resultados observados mostram que as fórmulas infantis ou 

outros leites competem diretamente com a amamentação e este comportamento, 

entretanto, é diferente dos demais alimentos ou água, de modo que seriam 

necessárias ações diferenciadas para tratar de cada tipo de alimento complementar. 

O impacto e as consequências da introdução precoce de outros alimentos 

dependeria do alimento.  

 Estudo realizado em Belo Horizonte comparou fatores relacionados ao 

desmame em cinco coortes históricas desde o ano de 1980 até 2004, período no 

qual a duração mediana do AMT passou de cinco para 11 meses. Em todos os 

momentos investigados, o reconhecimento da mãe de que o tempo de aleitamento 

materno exclusivo deveria ser menor que seis meses foi fator de risco para o 

desmame. Outros fatores, em vários momentos, estiveram relacionados 

especialmente com problemas no inicio da amamentação e somente no estudo de 

2004 a opinião desfavorável do pai influenciou negativamente na manutenção da 

amamentação25, tal como foi observado no estudo de Martins e Giugliani (2012)24. 
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 As evidencias do presente trabalho somadas e estes dois estudos de 

seguimento indicam que não atender a recomendação de aleitamento materno 

exclusivo por seis meses, ou a introdução precoce de alimentação complementar, 

está relacionado com uma tendência de amamentar por tempos menores. Assim 

seria possível utilizar o tempo de AME como um importante indicador para a atenção 

materno-infantil para a promoção da alimentação complementar adequada e 

oportuna e em tempo para promover ainda a manutenção do AMT até dois anos ou 

mais.  

 Esta recomendação já foi proposta em estudo de seguimento conduzido na 

Alemanha entre os anos de 2008 a 2012, onde a introdução precoce de alimentos foi 

um preditor do desmame precoce e, portanto, recomenda-se aos profissionais de 

saúde promover a continuidade do AMT nestes casos26. Outro estudo, analisando os 

dados de dois ensaios clínicos randomizados conduzidos na Islândia, concluiu que 

as mães que amamentaram exclusivamente por seis meses, comparadas com as 

que introduziram outros alimentos aos quatro meses de idade da criança, foram 

aquelas que tiveram maior tempo de AMT, independente dos serviços de saúde e do 

apoio ao aleitamento materno oferecido, sendo as únicas que chegaram a atingir a 

recomendação de aleitamento materno da OMS27. 

 O estudo realizado encontrou limitações quanto à sua população no que se 

refere ao tamanho da amostra, que ao se apresentar reduzida, dificulta a 

possibilidade de aplicação em maior escala. Porém, é importante destacar o baixo 

volume de pesquisas que acompanham crianças desde o seu nascimento até o 

segundo ano de vida, e o fato de que a introdução de fórmula infantil e leite de vaca 

mostrou-se um preditor indepente na diminuição do tempo de aleitamento materno. 
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 Finalmente, são bem conhecidos os efeitos positivos do aleitamento materno 

exclusivo protegendo os recém nascidos dos riscos de diferentes morbidades bem 

como de óbito, porém menos se sabe dos benefícios da amamentação prolongada, 

para além do primeiro ou segundo ano de vida, em comparação com períodos 

menores de aleitamento materno28. Sabe-se que maior tempo de aleitamento 

materno aumenta o desenvolvimento cognitivo de crianças em torno dos seis anos 

de idade10 e diminui o risco de sobrepeso e obesidade29, porém mais estudos 

necessitam ser realizados. 
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FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma descritivo da coorte retrospectiva. João Pessoa-PB, 2015. 

(n=103)  
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Figura 2. Curvas de sobrevivência da duração do Aleitamento Materno Total (AMT) 
em função da introdução precoce de fórmula (esq.) e da introdução precoce de leite 
(dir.), comparadas com as demais mães. João Pessoa-PB, 2015 (eventos = 80; 
censuras = 23). 
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TABELAS 
 
 
Tabela 1 – Distribuição dos binômios mãe - filho acompanhados na coorte segundo 
ocupação, escolaridade materna, estado nutricional e número de consultas pré-
natal. João Pessoa-PB, 2015. 
 

Característica n % 
Ocupação Materna 

Do lar 
Trabalho remunerado 

 
49 
53 

 
48 
52 

Escolaridade materna 
Fundamental 

Médio 
Superior 

 
24 
64 
14 

 
23,5 
62,5 
13,7 

Estado nutricional materno* 
Baixo peso 
Eutrófica 

Sobrepeso 
Obesidade 

 
1 

35 
36 
20 

 
1,1 

38,0 
39,2 
21,7 

Estado nutricional da criança* 
(Peso/Altura) 

Baixo peso 
Eutrófica 

Sobrepeso 
Obesidade 

 
 

2 
34 
9 
4 

 
 

4,1 
69,3 
18,4 
8,2 

Consultas Pré-Natal 
Até 5 consultas 

6 ou mais consultas 

 
31 
72 

 
30,1 
69,9 

*informações coletadas no último contato telefônico 
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Tabela 2 – Alimentos oferecidos aos lactentes, média de idade dos lactentes no 

tempo da introdução destes alimentos e média de idade dos lactentes no momento 

da entrevista. João Pessoa-PB, 2015 (n=103). 
 

 n % 

Média de Idade 
no início da 
introdução  

(dias) 

Média de 
idade no 

momento da 
entrevista  

(dias) 
Intervalo de 

Confiança 95% 
Água 

Já recebia 84 81,6 68,3 
 

60,3 - 76,3 
Ainda não havia 

recebido 19 18,4  
113,6 

103,5 - 123,8 
Suco de fruta  

Já recebia 48 47,5 103,1 
 

94,6 - 111,6 
Ainda não havia 

recebido 53 52,5  
114,1 

107,6 - 120,6 
Fórmula  

Já recebia 46 45,5 57,6 
 

46,4 - 68,8 
Ainda não havia 

recebido 55 54,5  
124,3 

116,5 - 132,1 
Leite  

Já recebia 46 44,7 79,3 
 

67,7 - 91,0 
Ainda não havia 

recebido 57 55,3  
122,2 

115,8 - 128,5 
Mingau  

Já recebia 36 35,0 87,9 
 

76,2 - 99,6 
Ainda não havia 

recebido 67 65,0  
120,4 

114,0 - 126,8 
Chá  

Já recebia 31 31,0 51,8 
 

38,8 - 64,9 
Ainda não havia 

recebido 69 69,0  
126,3 

119,6 - 133,0 
Comida da família  

Já recebia 19 18,4 127,9 
 

118,0 - 137,8 
Ainda não havia 

recebido 84 81,6  
119,7 

114,2 - 125,3 
Refrigerante  

Já recebia 7 6,8 113,6 
 

93,4 - 133,7 
Ainda não havia 

recebido 96 93,2  
124,3 

118,5 - 130,0 
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Quadro 1 – Resultado das análises de sobrevivência , Kaplan Meyer e modelo de 

regressão múltipla de Cox, tempos medianos de AMT, valores de Hazard Ratio 

ajustados com seus respectivos Intervalo de Confiança 95%. João Pessoa-PB, 2015 

(n=103). 

 

Característica Tempo 

mediano AMT 

(meses)* 

IC 95% 

(meses) 

p-

valor** 

HR 

ajustado*** 

IC 95% 

Escolaridade 

Fundamental 

Médio 

Superior 

 

17 

12 

8 

 

8,4-25,6 

6,8-17,2 

0,7-15,3 

 

0,019 

 

- 

 

- 

 

Estado Nutricional 

materno 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Obesidade 

 

 

18 

12 

8 

 

 

9,9-26,1 

7,6-16,4 

3,6-12,4 

 

 

0,022 

 

 

- 

 

 

- 

Introdução 

precoce de 

Formula Infantil 

Sim 

Não 

 

 

7 

20 

 

 

3,2-10,8 

15,8-24,2 

 

 

<0,0005 

 

 

2,48 

 

 

1,54-3,98 

Introdução 

precoce de outro 

leite 

Sim 

Não 

 

 

8 

19 

 

 

4,2-11,8 

14,9-23,1 

 

 

0,001 

 

 

1,7 

 

 

1,06-2,72 

Introdução 

precoce de mingau 

Sim 

Não 

 

 

8 

18 

 

 

5,1-10,9 

14,0-22,0 

 

 

0,014 

 

 

 

- 

 

 

- 

*valores estimados pela técnica de Kaplan-Meyer  

**teste log-rank de comparação das curvas de sobrevivência 

*** modelo final com inclusão progressiva das variáveis significativas de acordo com 
a estatística Wald. 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê De Ética 
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