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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os dados de aleitamento materno e alimentação complementar de crianças 

menores de um ano, do Rio Grande do Norte (RN), de acordo com o que é preconizado pelas 

políticas e ações de alimentação e nutrição. Métodos: Avaliou-se o banco de dados da 

Chamada Neonatal do RN, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2010 em nove 

municípios do RN. A amostra analisada foi de 837 pares mãe/filho que responderam ao 

questionário da pesquisa nos municípios investigados. Estimou-se a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo (AME), na primeira hora de vida, parcial (AMP) e total 

(AMT), assim como dos alimentos ingeridos, pelas crianças, nas ultimas 24 horas anterior a 

entrevista. As frequências e médias foram feitas pelo comando Complex samples, no SPSS
®

 

20.0, com IC95%. Estimou-se as medianas de tempo de AME e AMT, assim como a mediana 

de tempo de introdução dos grupos de alimentos consumidos, em relação a idade da criança 

pelo método de probitos. Foi feita associação das probabilidades de tempo de AME e AMT 

com as variáveis sociodemográficas e de pré-natal (p<0.05). Resultados: As médias de idades 

foram de 5,28 ± 3,4 meses e 25,9 ± 6,4 anos, para crianças e mães, respectivamente. A prática 

de aleitamento na primeira hora de vida foi considerada boa (66,6%) e o percentual de AME 

(20%) razoável,segundo a prevalência classificada pela Organização Mundial da Saúde. 

(2008). Mais da metade das crianças (55,1%) estavam em AMP. No total 60% estavam sendo 

amamentadas (AMT) ao final do primeiro ano de vida. O AME teve mediana de 63 dias e 

AMT de 358 dias. Os resultados não se diferenciaram muito entre a capital e os municípios do 

interior. A maioria das mães entrevistadas (73,8%) referiu ter tido orientação sobre 

aleitamento no pré- natal, tendo associação (p=0,03) com a probabilidade de tempo de AME, 

porém com pouca explicabilidade (R
2
= 0,011). Água ou chá, alimentos lácteos, frutas, 

legumes e verduras foram introduzidos precocemente com medianas menores que 180 dias. O 

aleitamento tende a diminuir e os alimentos tendem a aumentar o consumo de acordo com a 

idade da criança, com aumento exponencial do grupo “calorias vazias”. Conclusões: Conclui-

se que mesmo com maioria das crianças amamentadas até um ano de vida, poucas estavam 

em AME até os seis meses e introduziram alimentos precocemente, não tendo resultado 

satisfatório frente ao preconizado pelas políticas públicas de alimentação e nutrição.  

Palavras chaves: Aleitamento materno; Alimentação Complementar; Saúde Pública.  
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ABSTRACT 

We conducted a cross-sectional study to evaluate the data of breastfeeding and 

complementary feeding of children under one year of Rio Grande do Norte (RN), in 

accordance with what is recommended by the policies and actions of food and nutrition . We 

analyzed the database Chamada Neonatal of RN, research conducted by the Brazil Ministry of 

Health in 2010. The analyzed sample of 837 mother / child pairs who responded to the survey 

questionnaire in the municipalities investigated. We analyzed the prevalence data of exclusive 

breastfeeding (EBF) in the first hour of life, partial (PBF) and total (TBF), as well as the 

foods eaten by children, in the last 24 hours before the interview. Frequencies and means were 

made by command Complex Samples, in SPSS ® 20.0, with confidence interval 95%. We 

estimated the median time of EBF and PBF, and the median time of introduction of food 

groups consumed in relation to age of the child by the method of probits. Was made of the 

association probabilities of time EBF and TBF with sociodemographic variables and prenatal 

care (p <0.05). Found mean ages of 5.28 ± 3.4 months and 25.9 ± 6.4 years for children and 

mothers, respectively. The practice of breastfeeding in the first hour of life was considered 

good (66.6%) and the percentage of EBF (20%) reasonable, according to the World Health 

Organization, 2008. More than half of children (55.1%) were in PBF. In total 60% were 

breastfed (TBF) at the end of the first year of life. The EBF had a median of 63 days and 358 

days of TBF. These data did not differ much between the capital and the municipalities. Most 

mothers interviewed (73.8%) reported having had information on breastfeeding during 

prenatal, and association (p = 0.03) with the probability of EBF time, but with little 

explicability (R
2
 = 0.011). Water or tea, dairy foods, fruits and vegetables were introduced 

early with medians less than 180 days. The breastfeeding tends to decrease and tend to 

increase food consumption according to the child's age, with an exponential increase of the 

group "empty calories." We conclude that even with most breastfed infants up to one year of 

life, few were exclusively breastfed and introduced foods early, having no satisfactory result 

against the policies advocated by the public food and nutrition. 

Keywords: Breastfeeding, Complementary Feeding, Public Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida pode evitar, 

anualmente, mais de 1,3 milhão de mortes de crianças menores de 5 anos nos países em 

desenvolvimento 
1
. É recomendado desde 2001, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

que crianças sejam amamentadas exclusivamente ao seio até os 6 meses de vida, pois a 

lactação seria a maneira mais eficiente de atender as necessidades nutricionais do bebê 
2 

. 

As crianças até os seis meses não precisam de chás, sucos, outros leites, nem mesmo 

de água. Após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar apropriada, mas a 

amamentação deve continuar até o segundo ano de vida ou mais 
3
.  

 A introdução precoce de líquidos ou sólidos é desnecessária, diminui a duração e 

frequência do aleitamento materno, interfere na absorção de nutrientes importantes como 

ferro, reduz a eficácia da lactação no período intergestacional e aumenta a morbimortalidade 

infantil 
2
.  

O período de desmame e introdução da alimentação complementar é um processo que 

envolve complexos fatores sociais, econômicos e culturais que interferem no estado 

nutricional da criança. A adoção de práticas alimentares adequadas nos primeiros anos de vida 

é de extrema importância, pois esse é o período em que os hábitos alimentares são 

estabelecidos e continuarão na adolescência e na idade adulta 
4,5

.  

Vários estudos observaram que a idade da mãe
6
, ter renda menor que três salários 

mínimos
6
, menor escolaridade da mãe

 7
, o uso de chupeta

8
 e o trabalho fora de casa

9
, estariam 

associados ao desmame precoce e má qualidade da alimentação complementar.  

Desde a década de 80 o Ministério da Saúde (MS) no Brasil preocupa-se com a 

promoção do aleitamento materno e a qualidade da alimentação complementar das crianças 

menores de dois anos. Foram lançadas diversas campanhas e feitas grandes pesquisas para 

avaliar essas políticas, que passaram a ser promovidas e garantidas por lei para as crianças e 

suas mães.  

Em 2009 o governo brasileiro firmou com os Estados do Nordeste e Amazônia Legal o 

Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil. A proposta era reduzir em, no mínimo, 5% ao 

ano a mortalidade infantil (crianças menores de um ano de idade), especialmente o 

componente neonatal (até 27 dias de nascido), nos anos de 2009 e 2010. Sendo estas ações 

concentradas em 250 municípios, composto por 154 municípios prioritários em oito estados 

do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
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Sergipe, e em 96 municípios prioritários em nove estados da Amazônia Legal: Amapá, Acre, 

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins
10

.  

O pacto apresenta seis eixos prioritários: a qualificação da atenção ao pré-natal, ao 

parto e ao recém-nascido; educação em saúde; gestão da informação; vigilância do óbito 

infantil; fortalecimento do controle social, mobilização e comunicação; e produção de 

conhecimento e pesquisas 
11

. 

Isso porque apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade da 

amamentação sobre outras formas de alimentar a criança menor de um ano, e a despeito dos 

esforços de diversos organismos nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento materno 

no Brasil, principalmente no nordeste, estão bastante aquém do recomendado, contribuindo 

para os níveis de morbi-mortalidade infantis ainda altos em nosso país.  

Nesse sentido, o MS buscando avaliar o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil, 

no Nordeste e Amazônia legal, realizou em 2010 uma pesquisa de base populacional 

intitulada “Chamada Neonatal: avaliação da atenção ao pré-natal e aos menores de um ano 

nas regiões Norte e Nordeste” que teve como objetivo obter informações sobre as ações do 

pacto nos municípios prioritários, com foco no eixo da atenção ao pré-natal, ao parto e ao 

recém-nascido
11

.  

Assim verifica-se a necessidade de avaliar os dados de aleitamento materno e a 

alimentação complementar de crianças menores de um ano, do Rio Grande do Norte, de 

acordo com o que é preconizado pelo MS e pelas políticas públicas de alimentação e nutrição, 

de forma a favorecer a operacionalização das ações de incentivo ao aleitamento materno, 

orientação adequada quanto à introdução dos alimentos complementares, e promoção da 

alimentação saudável. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ALEITAMENTO MATERNO  

2.1.1 Políticas e Ações 

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

final da década de 1970 e início da década de 1980, frente à alta mortalidade infantil, à 

desnutrição e às baixas taxas de aleitamento materno exclusivo e complementar. Na década de 

1980, iniciou-se a discussão sobre as rotinas hospitalares e a importância do apoio dos 

profissionais de saúde para o sucesso da amamentação 
12

.  

Em 1981, foi criado o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

(PNIAM), sob a coordenação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), com 

o apoio de vários segmentos da sociedade civil organizada. A campanha pró-amamentação foi 

iniciada nas escolas de educação infantil, pelo rádio e imprensa, com a colaboração do 

comércio. Estes foram solicitados a restringir a venda de mamadeiras, mas perceberam-se que 

apenas se aprovassem uma lei que respaldasse as ações em andamento, estas poderiam ter 

efeito. Assim, foi feita uma legislação proibindo propaganda comercial de substitutos do leite 

materno e regulamentando sua venda. 
12

 

Após algum tempo, em 1986, observou-se que os índices de amamentação haviam 

aumentado, cuja duração mediana da amamentação aumentou na grande São Paulo, passando 

de 2,9 para 4,2 meses, e na grande Recife, de 2,2 para 3,5 meses 
13

. Estudo comparando 

estimativas nacionais da frequência de aleitamento materno (independente do recebimento de 

outros alimentos) evidenciou uma tendência ascendente da amamentação no Brasil entre 1974 

e 1989, com sua duração mediana aumentando de 2,5 para 5,5 meses. Essa tendência foi 

verificada principalmente em áreas urbanas, na região Centro-Sul do país e entre mulheres de 

maior renda e maior escolaridade
14

.   

 Nos triênio de 1984 a 1986, as atividades pró-amamentação continuaram a ser 

registradas nos estados. Em 1985 a Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, iniciou a 

implantação de Bancos de Leite Humano (BLH), uma atividade antes esporádica em um ou 

outro hospital do país
12

.  

 Os resultados se consolidam em 1988, onde quatro políticas pró- amamentação foram 

implementadas no país: foi aprovada a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos 

para Lactentes (NBCAL), após meses de negociações com a indústria de alimentos; 

estabeleceram-se normas sobre funcionamento dos BLH e na nova Constituição Brasileira 
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conseguiram incluir pelo menos dois benefícios em prol da amamentação: o direito da 

trabalhadora a quatro meses de licença maternidade e o direito ao pai a cinco dias de licença 

paternidade
12

.  

 Em 1989, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram a 

Declaração Conjunta sobre o Papel dos Serviços de Saúde e Maternidades, na qual se 

mencionam dez ações relacionadas a incentivar o aleitamento materno, para orientar os 

profissionais de saúde destes serviços, construído assim os chamados “dez passos para o 

sucesso do aleitamento materno.” 
15

. Em 1991 foi lançado um referencial de avaliação 

internacional único para os hospitais, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), com 

dois objetivos: mudar as rotinas hospitalares segundo o cumprimento dos “Dez Passos Para o 

Sucesso da Amamentação” e não aceitar doações de substitutos do leite materno. No Brasil, a 

IHAC começou em 1992.
15

. 

 Entre 1996
16

 e 1999, notou-se um incremento na duração da amamentação de cerca de 

três meses em três anos, ou seja, a duração mediana vai de sete meses a aproximadamente dez 

meses em 1999, dados baseados na pesquisa realizada pelo MS neste mesmo ano, referente às 

capitais do país, exceto Rio de Janeiro
17

. Essa pesquisa trouxe contribuições importantes para 

a análise da situação da amamentação no país e para a formulação de políticas no âmbito dos 

estados e regiões analisadas. Verificou-se que a situação da amamentação era bastante 

heterogênea entre as capitais e regiões do País, sendo baixa a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo em menores de 4 meses 
17

. 

 Em 2000, a NBCAL foi revista e publicada como Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e de Bicos, 

Chupetas e Mamadeiras, dividida em três documentos: a Portaria nº 2051 
18

 e as Resoluções 

da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 

221, que trata de chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo 
19

, e nº 222, que 

regulamenta a promoção comercial dos alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância 
20

. Em janeiro de 2006, a NBCAL foi transformada em lei federal 
21

. 

Em 2003, foi criada a Política Nacional de Humanização (PNH) para efetivar os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, 

qualificando a saúde pública no Brasil  e incentivando trocas solidárias entre gestores, 

trabalhadores e usuários.
22 

Neste mesmo ano a OMS e o UNICEF lançaram a Estratégia 

Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças Pequenas, documento que possuía várias 

estratégias a serem cumpridas pelos países, dentre elas: todos os governos deveriam 

desenvolver e programar uma política global de alimentação de lactentes e crianças jovens, no 
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contexto das políticas nacionais de saúde da criança, nutrição e reprodutiva e redução da 

pobreza; todas as mães deveriam ter acesso a apoio qualificado para iniciar e manter a 

amamentação exclusiva por 6 meses e assegurar a introdução oportuna de alimentos 

adequados e seguros complementares com contínua amamentação até dois anos ou mais; os 

profissionais de saúde deveriam ter poderes para fornecer aconselhamento sobre alimentação 

eficaz; os governos deveriam rever o progresso da implementação nacional do Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, e considerarem a nova 

legislação ou medidas adicionais, conforme necessário para proteger as famílias das 

influências adversas comerciais; os governos deveriam promulgar legislação criativa de 

proteção dos direitos de amamentação das mulheres trabalhadoras e estabelecer meios para a 

sua execução em conformidade com normas internacionais do trabalho. 
23

. 
 

Três anos depois, com o objetivo de promover a melhoria dos serviços ofertados á 

população, a garantia de acesso à saúde a todos, e na perspectiva de superar as dificuldades 

apontadas, os gestores do SUS assumiram o compromisso público da construção do Pacto 

pela Saúde, que deu ênfase nas necessidades de saúde da população e implicou o exercício 

simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
24 

Dentre estes três componentes, destaca-se o Pacto pela Vida que reforça no SUS o 

movimento da gestão pública, estabelecendo um conjunto de compromissos sanitários 

considerados prioritários, pactuado de forma tripartite compromissos que deverão ser 

efetivados pela rede do SUS. Dentre as prioridades estavam à redução da mortalidade infantil 

e materna, a promoção da saúde, e o fortalecimento da atenção básica, ações que estão ligadas 

diretamente as políticas de aleitamento materno. 
25 

Em outubro de 2008, o MS coordenou um inquérito sobre amamentação durante a 

campanha nacional de vacinação em todas as capitais brasileiras (exceto o Rio de Janeiro), a 

II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. 

A segunda pesquisa permitiu analisar a evolução das práticas de alimentação infantil no 

período de 1999 a 2008, bem como identificar grupos vulneráveis à interrupção precoce da 

amamentação exclusiva, ao desmame e a práticas de alimentação não saudáveis. Constatou-se 

aumento de 1 mês na duração mediana do AME no Brasil, passando de 23,4 dias, em 1999, 

para 54,1 dias, em 2008 
26

. 

 Esses dados forneceram subsídios para o planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Aleitamento Materno em todas as esferas de gestão (federal, estadual e 
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municipal), e também de ações de grupos e organizações não governamentais que atuaram na 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 
26

. 

O incentivo ao aleitamento materno na Atenção Básica foi feito por intermédio da 

Rede “Amamenta Brasil” em 2008. Essa estratégia se propunha a aumentar os índices de 

amamentação no país a partir da circulação e troca de informações entre os diversos atores, 

capacitando os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para que se 

tornem agentes de mudança no ensino e aprendizagem do aleitamento materno e para uma 

prática integralizadora 
27

.  

 Uma das linhas de cuidado prioritárias do MS são a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno. Esta faz parte de uma das estratégias para a redução da mortalidade 

infantil, compromisso assumido pelo Brasil em nível internacional e nacional, por meio do 

Pacto de redução da Mortalidade Materna e Neonatal, Pacto pela Vida, Programa Mais Saúde 

10
.  

Em 2009 o governo brasileiro firmou com os Estados do Nordeste e Amazônia Legal o 

Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil. A proposta era reduzir em, no mínimo, 5% ao 

ano a mortalidade infantil, especialmente o componente neonatal, nos anos de 2009 e 2010. 

Sendo estas ações concentradas em 250 municípios, em oito estados do Nordeste: Alagoas, 

Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, e em nove estados 

da Amazônia Legal: Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, 

Rondônia e Tocantins 
10

.  

O pacto apresenta seis eixos prioritários: a qualificação da atenção ao pré-natal, ao 

parto e ao recém-nascido; educação em saúde; gestão da informação; vigilância do óbito 

infantil; fortalecimento do controle social, mobilização e comunicação; e produção de 

conhecimento e pesquisas 
11

. 

Buscando atingir o último eixo citado acima, o Ministério da Saúde desenvolveu, em 

2010, uma pesquisa de base populacional intitulada “Chamada Neonatal: avaliação da atenção 

ao pré-natal e aos menores de um ano nas regiões Norte e Nordeste” que teve como objetivo 

obter informações sobre as ações do Pacto nos municípios prioritários, com foco no eixo da 

atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido 
11

. Dentre as questões investigadas na 

Chamada Neonatal estão as relacionadas ao aleitamento materno e a alimentação 

complementar. 

Em 2011, o Governo Federal lançou a Rede Cegonha, um programa que visa garantir 

atendimento de qualidade a todas as brasileiras pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde a 

confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê. Além de garantir atenção 
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às mulheres, esse programa garante também às crianças o direito ao nascimento seguro, 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. Dentre as suas diretrizes, está em promover o 

aleitamento materno e da alimentação complementar saudável 
28

.  

A legislação do Brasil de proteção ao aleitamento materno é uma das mais avançadas 

do mundo. É muito importante que o profissional de saúde conheça as leis e outros 

instrumentos de proteção do aleitamento materno para que possa informar às mulheres que 

estão amamentando e suas famílias os seus direitos. Além de conhecer e divulgar os 

instrumentos de proteção da amamentação, é importante que o profissional de saúde e os 

usuários respeitem a legislação e monitorem o seu cumprimento, denunciando as 

irregularidades 
29

.  

 

2.1.2 Conceitos, Benefícios e Recomendações. 

 A espécie humana está geneticamente programada para receber os benéficos do leite 

humano e do ato de amamentar no início da vida 
30

. O leite materno é um alimento completo, 

pois contém os macronutrientes e micronutrientes necessários, e ainda todas as classes de 

imonoglobulinas que atuam na defesa do organismo da criança. Este alimento tem o potencial 

de atender as necessidades do lactente individual, sendo assim uma maneira de garantir o 

crescimento e desenvolvimento saudável da criança 
31

.  

A OMS estabeleceu indicadores bem definidos de aleitamento materno, que têm sido 

utilizados no mundo inteiro. É muito importante conhecer e utilizar as definições de 

aleitamento materno adotadas pela (WHO) 
32

. Assim, o aleitamento materno costuma ser 

classificado em: 

Aleitamento materno exclusivo: “A criança recebe somente leite humano de sua mãe 

ou ama de leite, ou leite humano ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos com exceção de 

gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos” 
32

. 

Aleitamento materno predominante: “A fonte predominante de nutrição da criança 

é o leite humano. No entanto, a criança pode receber água ou bebidas à base de água (água 

adocicada, chás, infusões), sucos de frutas, solução de sais de reidratação oral, gotas ou 

xaropes de vitaminas, minerais e medicamentos, e fluidos rituais”
32

. 

Aleitamento materno: “quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos” 
32

. 

Aleitamento materno na primeira hora de vida: “A criança foi amamentada logo 

após o nascimento, na primeira hora de vida”
 32 

Aleitamento materno complementado: “Quando a criança recebe, além do leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não 

de substituí-lo.” 
32

.
 

Aleitamento materno misto ou parcial – “Quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite” 
32

. 
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O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de 

promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta 
12

, propicia 

uma nutrição de alta qualidade para a criança, promovendo o seu crescimento e 

desenvolvimento. Sabe-se que as crianças amamentadas podem apresentar um crescimento 

diferente do das alimentadas artificialmente. As amamentadas exclusivamente ao seio, mesmo 

nos países desenvolvidos apresentam uma diminuição no escore z do índice peso/idade da 

curva de crescimento a partir do terceiro mês, que persiste até o final do primeiro ano de 

vida
33

.  

A OMS recomenda que crianças sejam amamentadas exclusivamente ao seio até os 6 

meses de vida, devido a lactação ser a maneira mais eficiente de atender as necessidades 

nutricionais do bebê.
2
 A partir dos seis meses as necessidades do lactente não podem mais ser 

supridas exclusivamente pelo leite materno, tornando-se necessária a introdução da 

alimentação complementar para adequar o fornecimento de energia, proteínas, vitaminas e 

minerais
3
. 

O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto 

para a mãe, pois, auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. E, além 

das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. 

Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir 22% a mortalidade 

neonatal – aquela que acontece até o 28º dia de vida – nos países em desenvolvimento 
3
 

A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida é mais segura do que outros 

tipos de alimentação da criança. O efeito protetor do leite materno contra diarréias e doenças 

respiratórias pode diminuir substancialmente quando a criança recebe, além do leite materno, 

qualquer outro alimento, incluindo água ou chás. Isso se deve ao fato de que a criança não 

amamentada exclusivamente recebe menos fatores de proteção existentes no leite materno, 

além de receber alimentos ou água, com frequência, contaminados 
2
. 

Os bebês que são amamentados exclusivamente durante 6 meses têm menor 

morbidade de infecção gastrointestinal do que aqueles que possuem amamentação mista 
3
. 

Aleitamento materno prolongado e exclusivo também tem sido associado com um risco 

reduzido da morte súbita infantil 
34

, de doença atópica,
34

 e alguns estudos ainda sugerem 

aceleração do desenvolvimento neurocognitivo, e proteção a longo prazo contra doenças 

crônicas como obesidade, e diabetes mellitus 
35,36
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O aleitamento materno também contribui para a saúde da mulher, protegendo contra o 

câncer de mama e de ovário e ampliando o espaçamento entre os partos. A eficácia da 

lactação como anticoncepcional é de 98% nos primeiros seis meses após o parto, desde que a 

amamentação seja exclusiva ou predominante e que a mãe se mantenha amenorréica
37

. 

Vários estudos têm mostrado o efeito protetor do leite materno contra a mortalidade 

infantil, que varia de acordo com a idade da criança, a duração e o tipo de amamentação e as 

características da população. Especialmente em populações de baixo nível socioeconômico, 

quanto menor a criança e maior o período de amamentação maior a proteção conferida pelo 

leite materno
29

. 

No estudo realizado por Camilo et al.
38 

sobre a prevalência da amamentação em 

crianças menores de dois anos, vacinadas nos “centros de saúde escola”, em Campinas, 

observou-se que a mediana de amamentação exclusiva foi de 68 dias. Apesar de estar muito 

distante da recomendação oficial de 180 dias (6 meses), este valor foi maior do que alguns dos 

estudos apontados, na última década, em outras localidades, como: 53 em Florianópolis 

(SC);
39

 47,5 em São Paulo (SP)
40

 e 27 em Montes Claros (MG),
41

 45,3 na região do Alto 

Jequetinhonha (MG),
42

 74,7 em Salvador (BA),
43

 90 em Natal (RN),
44

 24 no estado de 

Pernambuco
45

. 

 O real impacto social do aleitamento materno é difícil de ser quantificado. Sabe-se que 

as crianças que recebem leite materno adoecem menos, necessitando de menos atendimento 

médico, hospitalizações e medicamentos, além de menos faltas ao trabalho dos pais. Como 

resultado, a amamentação pode beneficiar não somente as crianças e suas famílias, mas 

também a sociedade como um todo
33

.  

 

2.1.3 Fatores Associados ao Aleitamento Materno 

Diversos fatores podem influenciar de forma negativa ou positiva o sucesso do 

aleitamento materno, como características da mãe (idade, escolaridade, atitude da mãe em 

relação ao aleitamento, conhecimento e experiência anterior com amamentação), trabalho 

materno, condições socioeconômicas e de vida da família e orientações do profissional da 

saúde no pré-natal, no período pós-parto e puericultura.
4 

O desmame precoce é um importante problema de saúde pública em todo o mundo, 

relacionado a muitos fatores como idade materna, primiparidade, baixo nível de escolaridade, 
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uso precoce de fórmulas lácteas e chupetas, trabalho materno, urbanização, tabagismo, falta 

de incentivo da família e da sociedade, além de deficiências na atenção à saúde 
46

. 

O trabalho materno fora do lar pode ser um importante obstáculo à amamentação, em 

especial a exclusiva. A manutenção da amamentação nesse caso depende do tipo de ocupação 

da mãe, do número de horas no trabalho, das leis e de relações trabalhistas, do suporte ao 

aleitamento materno na família, na comunidade e no ambiente de trabalho e, em especial, das 

orientações dos profissionais de saúde para a manutenção do aleitamento materno em 

situações que exigem a separação física entre mãe e bebê
 9

.  

Muitas vezes a amamentação é interrompida apesar do desejo da mãe em mantê-la. As 

razões mais frequentes alegadas para a interrupção precoce são: leite insuficiente, rejeição do 

seio pela criança, trabalho da mãe fora do lar, “leite fraco”, hospitalização da criança e 

problemas nas mamas, porém muitos desses problemas podem ser evitados ou manejados 
9
. 

Barbosa et al.
8
 observaram em um estudo sobre o desmame em creches, que são 

fatores de risco independentes para o desmame precoce, ter renda familiar menor ou igual a 

três salários-mínimos, mães com idades maior de 25 anos, mãe que vive sem companheiro e 

início do uso de chupeta com menos de 30 dias de vida. 

Em revisão de literatura feita em 2011 por Hernandez e Köhler 
6 

foi identificado que o 

determinante social que mais frequentemente se relacionou com a interrupção do aleitamento 

materno exclusivo e do aleitamento materno foi o uso de chupeta. Quanto as características 

maternas, os trabalhos encontrados pelos autores, identificaram como determinantes sociais 

para a interrupção, a primiparidade e o trabalho. Para o aleitamento materno exclusivo, 

encontraram-se como fatores de risco a idade precoce e menor escolaridade. No que se refere 

as características paternas, verificaram-se como determinantes sociais para o desmame: não 

residir com a criança, não reconhecer os benefícios da amamentação para a criança, e ter 

opinião desfavorável, indiferente ou desconhecida sobre o aleitamento materno
6
.  

 É importante ressaltar que as políticas públicas e a prática profissional para promoção, 

proteção e apoio a amamentação não podem fundamentar-se unicamente nos fatores sociais 

do processo de desmame identificados nas pesquisas de cunho quantitativo. Faz-se necessário 

considerar o contexto, desviando assim, o foco para variáveis tais como renda e educação 

materna, que são de difícil atuação profissional com o objetivo de modifica-las. As pesquisas 

qualitativas manifestam as relações sociais, as crenças e os sentimentos presentes no cotidiano 

determinantes do processo de amamentação e que podem ser trabalhadas pelos profissionais 

da saúde através do acolhimento, escuta, aconselhamento e apoio 
47

. 
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2.2 ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

2.2.1 Políticas e ações 

As práticas alimentares no primeiro ano de vida constituem marco importante na 

formação dos hábitos alimentares da criança. Esse período pode ser dividido em duas fases: 

antes dos seis meses e após os seis meses. No primeiro semestre de vida recomenda-se que a 

criança seja amamentada exclusivamente. A partir de seis meses a criança deve receber outros 

alimentos além do leite materno, que é denominada como alimentação complementar. Assim, 

é de fundamental importância que as mães, cuidadores e a família, nesse período, recebam 

orientações e sejam apoiadas para a adequada introdução dos alimentos complementares 
48

. 

 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do MS, com a colaboração 

da Organização Pan-Americana de Saúde, estabeleceu os “Dez passos da alimentação 

saudável para crianças menores de 2 anos”, sendo esta proposta elaborada com base em dados 

científicos, e pela experiência de vários profissionais da área de nutrição e pediatria.
49

 

Na elaboração da primeira edição do Guia Alimentar para Crianças Menores de dois 

anos, foi traçado um perfil da atual situação de nutrição e alimentação de crianças menores de 

dois anos no país, ao qual foram aplicados conhecimentos científicos atualizados sobre o 

tema, de forma a abranger os problemas identificados como sendo comuns a todas as regiões. 

Foi detectada que a prevalência do aleitamento materno era baixa, sua duração era curta, que 

o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida era raro e que os alimentos 

complementares eram precocemente introduzidos para uma grande maioria de crianças e eram 

frequentemente deficientes em conteúdo energético e de nutrientes 
49

.  

Na fase dos primeiros anos da criança, são bastante comuns as dúvidas, dificuldades, 

receios e ansiedades das mães, este guia procura auxiliá-las a partir dos ”Dez passos para 

alimentação saudável de crianças menores de dois anos”, orientando como lidar melhor com 

estas questões e, desde a infância promover uma alimentação saudável.  

Em 2010, o MS lançou a 2ª edição atualizada do “Guia para crianças menores de dois 

anos”, para todos os profissionais que têm o compromisso com a saúde da população infantil. 

O MS por meio da Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) em 

parceria com a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil), a 

Organização Pan-Americana de Saúde, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno e o Departamento de Atenção Básica, propuseram a Estratégia Nacional para 
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Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) como um instrumento para fortalecer as 

ações de apoio e promoção à alimentação complementar saudável no SUS 
48

. 

A ENPACS tem como objetivo incentivar a orientação da alimentação complementar 

como atividade de rotina nos serviços de saúde, contemplando a formação de hábitos 

alimentares saudáveis desde a infância, com a introdução da alimentação complementar em 

tempo oportuno e de qualidade, respeitando a identidade cultural e alimentar das diversas 

regiões brasileiras
48

. Na implantação dessa estratégia, os estados são responsáveis por 

capacitar equipes de saúde dos municípios e gerar multiplicadores fortalecendo assim a Rede 

Amamenta Brasil. 

Essa estratégia permeia todas as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN), que em 2011 teve uma atualização, fortalecendo ainda mais a melhoria das 

condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de 

práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e 

o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.
50 

O monitoramento dos dados do estado nutricional e da alimentação de crianças 

menores de 5 anos é feito através do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional), que desde 1990 é regulamentado no Brasil, pela portaria do MS n° 080 

(16/10/1990), sendo sua existência considerada pré-requisito para o repasse de recursos 

federais para as ações de combate à desnutrição e a fome, e hoje em dia também, na 

prevenção e controle da obesidade. Os dados do SISVAN sobre consumo alimentar de 

crianças ainda são incompletos e imprecisos, na maioria dos municípios brasileiros. 

Estratégias estão sendo criadas para melhora na coleta dessas informações na rede básica de 

saúde.  

 Em 2012 o MS integralizou a Rede Amamenta Brasil e a ENPACS, formando assim 

uma nova estratégia: “Amamenta e Alimenta Brasil", lançada com o objetivo de qualificar 

processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar 

a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois 

anos no SUS. Essa junção veio para responder as demandas dos trabalhadores e potencializar 

as ações de nutrição na primeira infância. 
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2.2.2 Recomendações da Alimentação Complementar 

A alimentação complementar pode ser definida como a alimentação no período em 

que outros alimentos ou líquidos são oferecidos à criança, em adição ao leite materno. 

Alimento complementar é qualquer alimento dado durante o período de alimentação 

complementar e que não seja leite materno. Essa alimentação para ser adequada, deve conter 

alimentos ricos em energia e micronutrientes (particularmente ferro, zinco, cálcio, vitamina A, 

vitamina C e folatos), sem contaminação (isentos de germes patogênicos, toxinas ou produtos 

químicos prejudiciais), sem muito sal ou condimentos, de fácil consumo e boa aceitação pela 

criança, em quantidade apropriada. Devem ser apresentados em quantidade e consistência 

própria para a idade da criança 
51

. 

A introdução de alimentos na dieta da criança após os seis meses de idade deve 

complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno, que deve ser mantido 

preferencialmente até os dois anos de vida ou mais. O grande desafio do profissional de saúde 

é conduzir adequadamente esse processo, auxiliando a mãe e os cuidadores da criança de 

forma adequada, e estarem atentos às necessidades da criança, da mãe e da família, acolhendo 

dúvidas, preocupações, dificuldades, conhecimentos prévios e também os êxitos, que são tão 

importantes quanto o conhecimento técnico para garantir o sucesso de uma alimentação 

complementar saudável
 9

. 

No entanto, a adequação nutricional dos alimentos complementares também é de 

fundamental importância na prevenção da morbimortalidade na infância incluindo a 

desnutrição e sobrepeso. Nesse contexto se faz necessário a inserção da alimentação 

complementar em tempo oportuno para assegurar a segurança alimentar de uma população 

desde o início da vida 
9
.  

O comportamento alimentar é determinado pela interação da criança com o alimento e 

o ambiente.
 
A criança começa a aprender: o que comer; quando comer; por que certas 

substâncias são comestíveis e outras não; e quais alimentos e sabores são apropriados para 

combinações, de acordo com a cultura do grupo social ao qual ela pertence. Aprende também 

a gostar ou não de alimentos pela sua ingestão repetida, associando os sabores dos alimentos 

com reação afetiva do contexto social e a satisfação fisiológica da alimentação.
52,53

 

Durante os primeiros seis meses não há necessidade da ingestão de água devido o leite 

materno também suprir essa necessidade hídrica do lactente. Após essa idade, ao introduzir 

água, não deve ser utilizada a mamadeira, uma vez que a chupeta e a mamadeira acostumam o 
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bebê a sugar de maneira diferente, o que influencia na sucção do leite; os alimentos devem ser 

oferecidos de forma lenta e gradual durante os meses que se seguem
2
. 

Introduzir os alimentos complementares tardiamente também é desfavorável, pois 

pode ocorrer um retardo no crescimento da criança, além de aumentar o risco das deficiências 

nutricionais.
54

 

A partir dos 6 meses, deverão ser oferecidos alimentos inicialmente em consistência 

pastosa, especialmente preparados para a criança, com aumento progressivo de sua 

consistência até chegar à alimentação da família, o que deve ocorrer a partir dos 8 meses de 

idade.
49 

Segue abaixo a Tabela 1, retirada do manual da ENPACS 
48

, que mostra um esquema 

de como deve ser feita a introdução dos alimentos complementares, de acordo com a idade em 

meses:  

Tabela 1 – Esquema para introdução dos alimentos complementares. 

Idade Tipo de alimento 

Até completar 6 meses Aleitamento materno exclusivo 

Ao completar 6 meses Leite Materno, papa de fruta, papa salgada.  

Ao completar 7 meses Segunda papa salgada 

Ao completar 8 meses Gradativamente passar para alimentação da família 

Ao completar 12 meses Comida da família 
Fonte: Brasil, 2010

48
 

 

O MS também sugere em seu guia, os grupos alimentares com exemplos de alimentos 

que podem ser oferecidos as crianças a partir dos seis meses de idade 
48

: 

 

Tabela 2: Grupos alimentares para crianças a partir dos seis meses: 

Cereais, tubérculos Exemplos: arroz, aipim, mandioca, 

macaxeira, batata-doce, macarrão, batata, 

cará, farinhas, batata-baroa e inhame. 

Leguminosas Exemplos: feijões, lentilha, ervilha seca, soja 

e grão- de –bico. 

Legumes, verduras e frutas Exemplos: folhas verdes, laranja, 

abóbora/jerimum, banana, beterraba, abacate, 

quiabo, mamão, cenoura, melancia, tomate e 

manga.  

Carnes ou ovo Exemplos: frango, peixe, pato, boi, ovo, 

miúdos e vísceras. 
Fonte: Brasil, 2010

48 
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A papa salgada deve conter um alimento do grupo dos cereais ou tubérculos, um dos 

legumes e verduras, um do grupo dos alimentos de origem animal (frango, boi, peixe, miúdos, 

ovo) e um das leguminosas (feijão, soja, lentilha, grão de bico) 
48

. 

Os alimentos complementares devem ser oferecidos três vezes ao dia às crianças que 

estão em aleitamento materno e cinco vezes às crianças desmamadas. Porém, sem rigidez de 

horários. As sopas e preparações muito diluídas devem ser evitadas, desde o início, assim 

como o uso da mamadeira. As frutas, verduras e legumes devem ser consumidos diariamente 

e a alimentação deve ser variada. Devem ser evitados açúcar, café, enlatados, frituras, 

refrigerantes, balas, salgadinhos, guloseimas, sal em excesso e alimentos muito 

condimentados
50

. Estes alimentos, do ponto de vista nutricional, são verdadeiramente 

“calorias vazias”, ou seja, não conseguem agregar à saúde das crianças nenhum nutriente 

importante e adequado às necessidades nutricionais de crescimento e desenvolvimento, além 

de estarem relacionados ao aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade infantil
55

.  

Na Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno, nas Capitais Brasileiras 

e no Distrito Federal, realizada, em 1999, apenas 48,9%, das crianças estudadas, recebiam 

alimentação complementar adequada. Além disso, mais da metade das crianças já estava 

recebendo fórmula infantil ou outro tipo de leite antes do sexto mês de idade. 
17

 Na última 

Pesquisa Nacional Demográfica e Saúde (PNDS),
56

 pôde-se observar que o percentual de 

crianças de o a 6 meses que já estão com alimentação complementar é de 52%, enquanto que 

35,6% das crianças de 6 a 8 meses não haviam consumido nenhuma comida de sal nas últimas 

24 horas anteriores a pesquisa. 

Na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em 2008, cerca de um quarto 

das crianças entre 3 e 6 meses já consumia comida salgada e frutas. Na faixa etária de 6 a 9 

meses, 69,8% das crianças haviam consumido frutas e 70,9%, verduras/legumes. Em relação 

ao consumo de alimentos não saudáveis, observou-se consumo elevado de café (8,7%), de 

refrigerantes (11,6%) e bolachas e/ou salgadinhos (71,7%) entre crianças de 9 a 12 meses. 
26 

 

2.2.3 Fatores associados à Alimentação Complementar 

O período de desmame e introdução da alimentação complementar é um processo que 

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

estado nutricional da criança. A adoção de práticas alimentares adequadas nos primeiros anos 

de vida é de extrema importância, pois esse é o período em que os hábitos alimentares são 

estabelecidos e continuarão na adolescência e na idade adulta. 
36
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Barbosa et. al. 
8
, observaram que os motivos alegados pelas mães para introduzirem 

novos alimentos foram orientação médica (30,4%), fatores ligados ao trabalho materno 

(28,6%) e falta de conhecimento da mãe (23,2%), entre outros (17,8%). 

Estudo em São Bernardo do Campo em São Paulo identificou maior risco de consumo 

precoce de alimentos sólidos, em crianças cujas mães estavam trabalhando. Identificou 

também que a idade foi outro fator preditor para introdução precoce de alimentos. Filhos de 

mães mais velhas (acima de trinta anos) tiveram risco 2,5 vezes maior que mães mais jovens 

(menos de vinte anos) para consumo de alimentos complementares precocemente 
57

. 

Estudiosos de um Hospital Universitário de São Paulo identificaram que existe uma 

associação estatisticamente significativa, entre mães com nível superior de escolaridade e a 

introdução mais tardia de água ou chá, e mães com ensino médio e introdução mais precoce 

de verduras e legumes 
7
. 

Os resultados da pesquisa de Corrêa et. al.
58

 em Florianópolis mostraram que mães 

que residem em domicílios com mais de quatro pessoas, aquelas com escolaridade inferior a 

oito anos de estudo e as que exerciam atividade fora do lar apresentam mais chances de 

oferecer alimentos do grupo gorduras, doces, lácteo, amido, panificação, vegetais e frutas, 

sendo que leite e frutas foram oferecidos antes dos seis meses, interrompendo o aleitamento 

materno exclusivo, e os outros alimentos antes dos sete meses. 

O contexto social exerce papel preponderante, sobretudo nas estratégias que os pais 

utilizam para alimentar a criança ou para estimulá- la a comer alimentos específicos. O 

ambiente doméstico, o estilo de vida dos pais, as relações interfamiliares podem ter grande 

influência na alimentação, nas preferências alimentares, e afetar o equilíbrio nutricional da 

alimentação pela disponibilidade e composição dos alimentos
59

. 

A promoção da alimentação saudável, de modo geral, deve prever um escopo amplo 

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

a introdução da alimentação complementar em tempo oportuno e de qualidade, respeitando a 

identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras. 
48
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL:  

Avaliar o aleitamento materno e alimentação complementar de crianças menores de 

um ano, do Rio Grande do Norte, de acordo com o que é preconizado pelas políticas e 

ações de alimentação e nutrição.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Estimar a prevalência dos principais tipos de aleitamento materno classificados 

pelo Ministério da Saúde; 

 Estimar a mediana (em dias) de tempo de aleitamento materno; 

 Identificar a influência existente entre o tempo de aleitamento materno, em 

crianças menores de um ano, com aspectos sociodemográficos e de assistência 

pré-natal; 

 Identificar os principais alimentos consumidos e o tempo de introdução, entre as 

crianças menores de um ano de idade, de acordo com a idade em dias;  

 Qualificar os alimentos consumidos conforme recomendação das políticas de 

alimentação e nutrição; 
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4.0 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

O presente estudo trata-se de um estudo de corte transversal realizado a partir do 

banco de dados da pesquisa nacional de base populacional intitulada “Chamada Neonatal: 

avaliação da atenção ao pré-natal e aos menores de um ano nas regiões Norte e Nordeste”.  

4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

A Chamada Neonatal envolveu as mães e crianças menores de um ano que 

compareceram na primeira etapa da campanha de multivacinação em 12 de junho de 2010 em 

252 municípios de um total dos 256 municípios signatários do Pacto para Redução da 

Mortalidade Infantil. Neste estudo específico foram utilizados os dados referentes às 

entrevistas realizadas nos nove municípios do Rio Grande do Norte (RN) (Natal, Currais 

Novos, Mossoró, Caíco, Pau dos Ferros, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará - Mirim 

e Parnamirim) prioritários para o Pacto.  

4.2.1 Amostragem  

A amostragem foi realizada de forma aleatória por conglomerado pelos pesquisadores 

da Chamada Neonatal, considerando-se uma prevalência de 22% (morbidade materna) e erro 

permitido de + 4,0% e intervalos de confiança de 95%, para calcular o tamanho da amostra, 

resultando em um n= 412 pares (mãe/filho) para um desenho aleatório simples em cada 

domínio (capital e municípios do interior).  

Os planos amostrais foram elaborados com base em informações fornecidas pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) sobre o número de postos de vacinação em cada 

município e a estimativa do número de crianças menores de um ano que seriam vacinadas em 

cada posto, a partir das planilhas de campanhas de vacinação de 2009. Além disto, foi levado 

em conta o tamanho da população residente menor de um ano de idade em cada município, 

considerado estrato. O desenho amostral foi definido de forma a produzir estimativas para as 

capitais estaduais, e para o conjunto dos municípios do interior de cada estado. 

Na capital, o inquérito foi desenvolvido adotando-se amostras por conglomerado, com 

sorteio em dois estágios, assim sendo, o tamanho da amostra foi multiplicado pelo fator de 

correção de desenho (deff=1,5) o que resultou em uma amostra de 750 mães / filhos em cada 
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domínio. No primeiro estágio, foram sorteados os postos de vacinação e, para o segundo 

estágio, definiu-se uma fração de sorteio para cada posto, para efetivação da seleção 

sistemática na fila de vacinação. A amostra, para todas as capitais, foi autoponderada.  

Em relação ao interior de cada estado, todos os municípios prioritários que participaram 

da pesquisa foram considerados estratos, sendo que o conjunto dos municípios do interior de 

cada estado compôs um domínio amostral esperado de 600 mães/filho. Em cada município 

sorteou-se de um a seis postos de vacinação, dependendo da população do município e do 

número de postos de vacinação existentes. Houve sorteio na fila conforme fração amostral 

determinada para cada posto.  

No Estado do RN foram contemplados os nove municípios prioritários do pacto de 

redução da mortalidade infantil e sessenta postos de saúde, compondo amostra esperada de 

1350 pares mãe/filho (750 da capital e 600 do interior).   

A seleção sistemática do par mãe-criança entrevistado procurou obedecer ao intervalo 

determinado no processo amostral, conforme fração de sorteio para cada posto de vacinação. 

Todavia, este intervalo foi reduzido ao início do trabalho de campo, quando se constatou a 

baixa procura por vacinação neste dia, na tentativa de ajustar o intervalo para a demanda do 

dia, atendendo-se aos critérios de inclusão.  

 

 4.2.2 Critérios de inclusão: 

  

Participaram da pesquisa somente crianças menores de um ano de idade que eram 

moradoras no mesmo município do posto de vacinação onde se realizou o estudo, que não 

eram gemelares e nem adotadas. Caso a mãe tivesse duas crianças menores de um ano de 

idade, a criança mais nova foi eleita para o estudo, na tentativa de evitar algum viés de 

memória da mãe.  

4.3 COLETA DE DADOS 

 O instrumento de coleta utilizado foi o formulário padrão (ANEXO 1) elaborado e  

pré-testado pelos pesquisadores da Chamada Neonatal. 

A coleta de dados foi realizada no dia 12 de junho de 2010, nos postos de vacinação ou 

em visita domiciliar (neste caso somente nas capitais para crianças menores de 3 meses de 

idade não acompanhadas pela mãe e com permissão da visita pelo acompanhante da criança) 
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por entrevistadores previamente treinados em todos os estados participantes da Chamada. Os 

municípios selecionados foram capacitados por coordenadores regionais do projeto. 

 

4.4 VALIDAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A validação externa dos resultados do inquérito está diretamente associada à cobertura 

da campanha no período de realização das entrevistas. É desejável que a cobertura vacinal 

alcance 80% da população local. O presente estudo desenvolveu a coleta de dados apenas no 

sábado, dia D da campanha. Embora não tenham sido produzidas oficialmente estimativas 

sobre a cobertura vacinal no dia D, a maioria dos municípios só alcançou essa cobertura 

considerando todo o período da campanha. Assim, todas as estimativas produzidas dizem 

respeito unicamente à população de mães e crianças menores de um ano que compareceram à 

campanha no dia D. 

 A validação interna dos resultados pode ser analisada na condução do projeto, desde o 

treinamento das equipes até a análise estatística dos dados. O plano amostral foi elaborado de 

modo a incluir todos os municípios prioritários e os postos envolvidos foram sorteados 

aleatoriamente. As taxas de resposta da população ultrapassaram 85% e as equipes de coleta 

de dados não relataram dificuldades na identificação de pessoas elegíveis na fila de vacinação. 

4.5 TRATAMENTO DOS DADOS:  

4.5.1 Tratamento da amostra 

Não foi possível obter informações sobre a cobertura vacinal por posto de vacinação 

no dia D e número de crianças vacinadas ao longo da campanha de todos os municípios 

participantes. Por esse motivo, adotou-se a premissa que a cobertura vacinal no dia da 

pesquisa foi homogênea em todos os estratos e utilizou-se razão entre população residente de 

crianças menores de um ano e número de crianças entrevistadas na Chamada Neonatal em 

cada município para ponderar a participação de cada estrato no conjunto da amostra, de modo 

a representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da amostra em 

cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010. 

Considerou-se o desenho da amostra para cálculo das estimativas e modelagem, tendo 

os municípios como unidade primária de amostragem, além da ponderação conforme número 

de crianças menores de um ano de idade residentes em cada município.  
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4.6 DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Variáveis Dependentes: 

 Aleitamento Materno Exclusivo (AME), Aleitamento Materno Total (AMT); 

 Alimentação Complementar: Grupos de alimentos; 

 

Variáveis Independentes: 

 Idade da criança: em meses, trimestres e dias; 

 Idade Materna: categorizada em < 20 anos, 20 a 29 anos e mais de 30 anos. 

 Escolaridade materna: sendo categorizada por anos de estudo a partir da ultima 

serie concluída. Será divida nas faixas: ensino fundamental incompleto (0 a 7 

anos), ensino fundamental completo (8 a 10 anos), ensino médio completo 

(>=11 anos), seguindo o parâmetro do censo 2000; 

 Raça da mãe: branca, parda, negra, amarela e indígena; 

 Chefe de família: mãe e outra pessoa; 

 Beneficiários de algum programa de renda (cobertura): foi analisada quanto à 

adesão ao programa (sim ou não); 

 Localidade de Residência: capital ou interior; 

 Pré-natal: sim ou não; 

 Orientação sobre aleitamento materno durante o pré-natal: sim ou não; 

 Tipo de serviço aonde realizou o pré-natal, exclusivamente público: sim ou não; 

 

Variáveis Aleitamento Materno e Alimentação complementar 

 Para este estudo, optou-se por investigar a prevalência dos seguintes indicadores de 

aleitamento materno, adotados pela OMS
32

:  

“Aleitamento materno na primeira hora de vida”: foram consideradas as respostas 

positivas à aquelas aonde a criança foi amamentada logo após o nascimento, na primeira hora 

de vida.  

“Aleitamento materno exclusivo” (AME): foram consideradas as respostas positivas ao 

consumo de leite materno nas últimas 24 horas antecedentes à entrevista e negativa a todos os 

demais alimentos questionados, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde 

para estudos deste tipo - current status 
60

, na qual o limite de 24 horas é utilizado para reduzir 

vieses de memória da informante.  
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“Aleitamento materno parcial” (AMP): foram consideradas as respostas positivas ao 

consumo de leite materno e a outros tipos de leite, nas últimas 24 horas antecedentes à 

entrevista.  

“Aleitamento materno total” (AMT): foi considerada a soma do numero de crianças que 

estavam em “aleitamento materno exclusivo” e “aleitamento materno parcial”. 

 Para classificar o “Aleitamento materno na primeira hora de vida”, e o “Aleitamento 

materno exclusivo”, foi utilizada a classificação da WHO, 2008 
60

: 

 

Quadro 1- Classificação dos indicadores de aleitamento materno, segundo parâmetros da 

WHO, 2008. 

Classificação da OMS Aleitamento materno na 

primeira hora de vida  

Ruim 0-29% 

Razoável 30-49% 

Bom 50-89% 

Muito Bom 90-100% 

Aleitamento Materno Exclusivo  

Ruim 0-11% 

Razoável 12-49% 

Bom 50-89% 

Muito Bom 90-100% 

 
Fonte: WHO, 2008 

60. 

 

Para avaliação da alimentação complementar, foram analisados a partir da lista de 

alimentos presentes no bloco do questionário (ANEXO1) “ALIMENTAÇÃO DA 

CRIANÇA”, a saber: leite de peito, água, chá, suco natural de frutas, outro leite, mingau com 

leite, mingau sem leite, legumes/verduras, batata/mandioca/cará/inhame/mandioquinha, 

frutas, açaí/bacaba, farinha de mandioca, comida da família/panela, biscoitos/ 

bolachas/pães/bolos, salgadinhos de pacote, refrigerantes, balas/bombons/ pirulitos/doces e 

outros. A eleição destes alimentos baseou-se no objetivo de estudar a prevalência e a mediana 

de aleitamento materno total e aleitamento materno exclusivo, bem como no interesse em 

caracterizar o tipo de alimento consumido pelas crianças nas 24 horas anteriores à pesquisa, 

assim como estimar a mediana de tempo em dias, de introdução desses alimentos. 
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Inicialmente a frequência de consumo das ultimas 24 horas, de cada um destes 

alimentos na dieta infantil foi apresentada conforme a idade em meses completos da criança. 

Posteriormente foram criados grupos alimentares, de acordo com características nutricionais 

em comum de cada alimento, e conforme os grupos propostos pelo MS na ENPACS
48

, 

resultando assim em oito grupos de alimentos: 

 Leite materno 

 Água ou chá; 

 Frutas legumes e verduras: Suco de fruta, frutas, legumes/verduras, açaí; 

 Alimentos lácteos: mingau com leite, outro leite; 

 Cereais e tubérculos: mingau sem leite, 

batata/mandioca/cará/inhame/mandioquinha, farinha de mandioca; 

 Cereais refinados: biscoitos/bolachas/pães/bolos; 

 Alimentos de “calorias vazias
55

”: salgadinhos de pacote; refrigerantes; 

balas/bombons/pirulitos/doces de bar; 

 Comida da família/panela 

Os grupos de alimentos com frequência de consumo referido pelas mães entrevistadas, 

acima de 10% em cada trimestre de idade foram selecionados para mostrar a frequência de 

consumo nas ultimas 24 horas das crianças entrevistadas na Chamada Neonatal, no estado do 

RN em 2010. 

Variáveis Independentes: 

 Para classificar a idade da criança em trimestres de vida, considerou-se no primeiro 

trimestre crianças de 0 a 2 meses e 29 dias de idade; segundo trimestre crianças de 3 meses a 

5 meses e 29 dias; terceiro trimestre crianças de 6 meses a 8 meses e 29 dias e no quarto 

trimestre, crianças de 9 meses a 11 meses e 29 dias. 
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4.7 CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: 

 

Os dados foram consolidados pelos pesquisadores do MS, os quais tinham posse de 

todos os questionários aplicados. Tivemos somente acesso ao banco de dados já tabulado. 

Para a análise do banco de dados foi utilizado o aplicativo SPSS
®

 (Statistical Package 

for Social Sciences versão 20, Estados Unidos), utilizando o comando complex sample 

(cluster =município e sample weight = peso) para amostras complexas. Os Estratos 

(municípios) não foram considerados para o cálculo das estimativas de cada domínio 

separadamente, devido o baixo número da amostra atingida, exceto se tratar do conjunto de 

municípios do interior e capital. A análise descritiva dos dados constituiu em demonstrar as 

médias e frequências relativas ponderadas utilizando o comando Complex Samples dadas às 

características da amostra. Foi utilizado intervalo de confiança de 95%. A estimativa da 

mediana de aleitamento materno exclusivo e total; e a mediana de introdução dos grupos de 

alimentos, em relação a idade da criança foi feita por análise de Probitos
61

. Especificamente 

para essa estimativa utilizou-se o software Stata 12.0.  O efeito de associação da 

probabilidade de tempo de AME e AMT com as variáveis independentes, foi feita por meio 

de Regressão Linear do tipo stepwise, utilizando nível de significância p<0,05. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

          Como o estudo em questão utilizou dados secundários da “Chamada Neonatal”, que por 

se tratar de uma pesquisa com seres humanos foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa 

ENSP/FIOCRUZ. 

  As mães responderam ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO 2). A pesquisa está de acordo com a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, a 

qual contempla, diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 
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5.0 RESULTADOS  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Foram entrevistados 837 pares mãe e filho menor de um ano de idade, nos nove 

municípios priorizados no pacto da redução da mortalidade infantil no Rio Grande do Norte: 

Caicó, Ceará Mirim, Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, 

São Gonçalo do Amarante. A Tabela 3 mostra a distribuição da amostra, sem o fator de 

ponderação, para estes municípios. 

Tabela 3: Distribuição (%) da amostra, segundo os municípios que participaram da Chamada Neonatal. Rio 

Grande do Norte, 2010. 

MUNICÍPIOS N° % 

Caicó 33 3,9 

Ceará Mirim 34 4,1 

Currais Novos 26 3,1 

Macaíba 28 3,3 

Mossoró 84 10,0 

Natal 482 57,6 

Parnamirim 50 6,0 

Pau dos Ferros 40 4,8 

São Gonçalo do Amarante 60 7,2 

TOTAL 837 100 

   Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010. 

 

  

A Tabela 4 apresenta a distribuição da amostra segundo características da população 

de estudo. 

Tabela 4 – Distribuição (%), ponderada*, da população estudada nos nove municípios signatários do Pacto para 

Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal segundo características 

sociodemográficas. Rio Grande do Norte 2010. 

VARIÁVEIS N° % IC 95% 

SEXO DA CRIANÇA    

Feminino 408 48,8 45,1 – 52,5 

Masculino 429 51,2 47,5- 54,9 

Total 837 100  

IDADE DA CRIANÇA  

> 6 meses 403 48,1 43,6 – 52,6 

< 6 meses 434 51,9 47,4- 56,4 

Total 837 100  

IDADE DA MÃE    

<20 anos 145 17,5 15,9 – 19,2 

20 a 29 anos 458 55,2 52,5 – 57,9 

>=30 anos 226 27,3 24,7 – 30,2 

Total 829 100  
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ESCOLARIDADE DA MÃE    

Ensino fundamental 

incompleto (0 a 7) 

202 24,3 19,2 – 30,2 

Ensino fundamental completo 

(8 a 10) 

257 31,0 26,3 – 36,1 

Ensino médio completo (>=11) 371 44,7 35,7 – 54,1 

Total 830 100  

RAÇA DA MÃE    

Branca 279 33,4 29,7 – 37,4 

Parda 444 53,2 48,9 – 57,5 

Negra 94 11,2 9,4 – 13,2 

Amarela e Indígena 18 2,2 1,3 – 3,4 

Total 835 100  

CHEFE DE FAMÍLIA  

Mãe 199 23,8 20,5 – 27,1 

Outra Pessoa 636 76,2 70,3 – 82,1 

Total 835 100  

BENEFICIÁRIO DE ALGUM PROGRAMA DE RENDA 

Não 591 70,9 67,2 – 74,6 

Sim 243 29,1 23,4 – 34,8 

Total 834     100  

LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA  

Capital 482 57,6 53,2 – 62,0 

Interior 355 42,4 37,3 – 47,5 

Total 837 100  

Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010.*ponderada para representar a proporcionalidade de 

participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 

2010.  

 

Percebe-se um leve predomínio de crianças do sexo masculino. A idade média das 

mesmas foi de 5,28 ± 3,4 meses, destas 51,9% eram menores de 6 meses. A idade média das 

mães foi de 25,9 ± 6,4 anos de idade, sendo 17,5% de mães adolescentes (menores de 20 

anos). Quanto à escolaridade, aproximadamente 24,3% das mães tinham o ensino 

fundamental incompleto, sendo que 44,7% tinham ensino médio completo. Da população 

avaliada, a raça/cor predominante foi a parda, seguida da branca e negra respectivamente, e 

76,2% das famílias tinham como chefe outra pessoa que não a mãe. Somente 29,1% eram 

beneficiárias de algum programa de renda, Na análise geral, constatou-se que mais da metade 

da população entrevistada era da capital (Natal). 
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5.2 DADOS DE ALEITAMENTO MATERNO 

Mamada na primeira hora de vida 

  A prática de amamentação na primeira hora de vida (Figura 1) foi mais freqüente na 

capital do que no interior. Segundo a classificação da OMS, 2008
60

 esses percentuais podem 

ser considerados bons.  

 

Figura 1- Percentual* de crianças amamentadas na primeira hora de vida nos municípios signatários do Pacto 

para Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal segundo estado e domínio do 

estudo, Rio Grande do Norte 2010. 
*prevalência ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no 

conjunto da amostra em cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010.  

 

 

 

 

Tipos de Aleitamento Materno 

 

A partir da Figura 2, pode-se inferir que o percentual de crianças em aleitamento 

materno exclusivo foi menor que os demais tipos de aleitamento. Mais da metade das crianças 

estavam em Aleitamento Parcial (AMP), ou seja, são as que já haviam introduzido algum 

outro tipo de leite além do leite materno. O percentual de Aleitamento Total (AMT) é a soma 

dos percentuais de AME e AMP, e reflete o percentual das crianças que independente de ser 

exclusivo ou não, recebem o leite materno. Assim, a maioria das crianças eram amamentadas.  
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Figura 2: Percentual* de crianças e tipo de aleitamento, nos nove municípios do Pacto para Redução da 

Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal do Rio Grande do Norte 2010. 
*prevalência 

ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos 

municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010. 
  

  
Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010.  

 

Estimou-se a duração mediana em dias de aleitamento materno exclusivo e total na 

capital e no interior do RN, como mostra a Tabela 5. Verificou-se uma probabilidade de 

tempo estimado maior de AME na capital do que no interior, ao contrário da mediana de 

AMT que foi maior no interior do que na capital. 

Tabela 5. Duração mediana* (dias) e Intervalo de Confiança de 95% (IC95%) de Aleitamento materno exclusivo 

e Total, nos municípios signatários do Pacto para Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada 

Neonatal segundo os domínios do estudo, Rio Grande do Norte 2010. 
*ponderada para representar a proporcionalidade de participação 

de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010. 
 

Domínio AME AMT 

n Mediana 

(dias) 

IC 95% n Mediana (dias) IC 95% 

Capital 480 66 (61 – 71) 480 344 (337 – 351) 

Interior 355 59 (54 – 64) 355 364 (355-364) 

Total 835 63 (60 – 67) 835 358 (353-364) 

Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010. 

 

A figura 3 mostra a prevalência de AME e AMT de acordo com os dias de vida das 

crianças. Pode-se observar que, quase a totalidade das crianças são amamentadas nos 

primeiros 30 dias de vida, e a redução do percentual de AMT ocorre de forma lenta e gradual: 

aos 90 dias o percentual de crianças amamentadas está em torno de 90%, aos 150 dias cai para 

pouco menos de 80%, aos 180 dias (seis meses) é aproximadamente 65%, e ao final do 

primeiro ano de vida (365 dias) está por volta de 60%.  Já o AME mostra percentuais muito 

menores: já nos primeiros 30 dias de vida mais de 50% das crianças não estão recebendo leite 

materno de forma exclusiva e este aumento é acentuado, chegando a 70% aos 120 dias, quase 
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90% nos 150 dias, e nos 180 dias (sexto mês) todas as crianças entrevistadas já não estavam 

em AME. Destaca-se que, 59,7% estavam sendo amamentadas no final do primeiro ano de 

vida (365 dias), independente de estarem ou não recebendo outro tipo de leite.  

Figura 3: Percentual* de aleitamento materno, exclusivo e total, nos 9 municípios signatários do Pacto para 

Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal segundo idade da criança (meses).Rio 

Grande do Norte, 2010. . 
*prevalência ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos 

municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010. 

 

Aleitamento Materno Exclusivo (AME) 

Figura 4: Percentual* de crianças em aleitamento materno exclusivo nos municípios signatários do Pacto para 

Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal segundo os domínios do estudo, Rio 

Grande do Norte 2010.  

 
Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010.

*prevalência ponderada para representar a proporcionalidade de 

participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010.
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Observando a figura 4 pode-se destacar que não houve diferença quanto ao percentual 

de AME em relação a capital e interior, mantendo-se percentuais de 20%. Segundo a 

classificação da OMS, 2008
60

 esses percentuais podem ser considerados razoáveis.  

 

Aleitamento Materno Total (AMT) 

 

Figura 5: Percentual* de crianças em aleitamento nos municípios signatários do Pacto para Redução da 

Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal segundo domínios do estudo, Rio Grande do Norte 

2010. 
*prevalência ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos municípios avaliados, 

conforme distribuição censitária de 2010. 

 
     Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010. 

 

 Observa-se pela figura 5 um percentual homogêneo, média de 75%, de aleitamento 

total na capital e no interior do RN. Assim, infere-se que a maioria das crianças investigadas, 

na Chamada Neonatal do RN em 2010, recebeu leite materno independente de terem recebido 

outro leite.  

 

Pré – Natal e Aleitamento Materno Orientado 

 

 Com a intenção de avaliar o serviço oferecido à saúde materno-infantil dos municípios 

prioritários pelo Pacto da redução da mortalidade infantil, investigou-se se as mães fizeram ou 

não o pré- natal. Quase que a totalidade das mães (98,8%) referiu ter feito o pré-natal. Destas, 

verificou-se que a maioria referiu ter tido orientação sobre aleitamento, com percentual maior 

para o domínio do interior. (Figura 6), e 72,4% referiram ter realizado o pré-natal em um 

serviço exclusivamente público. 
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Figura 6: Percentual* de crianças que tiveram aleitamento orientado nos municípios do Pacto para Redução da 

Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal segundo domínios do estudo, Rio Grande do Norte 

2010. 
.*prevalência ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um 

dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010.
  

 
     Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010.  

 

Fatores associados ao aleitamento materno 

Utilizando-se o método de regressão linear stepwise, observa-se que apenas a variável 

aleitamento orientado influencia na probabilidade de tempo de aleitamento materno exclusivo 

em dias, mas o modelo tem pouca explicabilidade (R
2
=0,011) não sendo adequado para 

previsões. Para a variável AMT nenhuma variável foi incluída no modelo. 

Equação do modelo: P AME= 0,252 -0,57x 

Tabela 6: Modelo de Regressão Linear (stepwise), entre a probabilidade duração de aleitamento exclusivo em 

dias e as variáveis independentes, nos nove municípios signatários do Pacto para Redução da Mortalidade 

Infantil que participaram da Chamada Neonatal. Rio Grande do Norte, 2010. 

Variáveis β P  valor 

(Constante) 252 0.000 

Aleitamento Orientado -0,57 0.003 

Capital 0,004 0,904 

Idade mãe -0,011 0,755 

Escolaridade mãe -0,008 0,812 

Raça e cor da mãe -0,049 0,153 

Chefe de casa 0,022 0,519 

Beneficiário algum programa -0,038 0,270 

Mamada na primeira Hora 0,031 0,379 

Pré-natal 0,054 0,127 

Exclusivamente público 0,017 0,630 
           Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010. 
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5.3 DADOS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

 Durante a Chamada Neonatal 2010 foi investigado a respeito da alimentação das 

crianças, e perguntado as mães quais os alimentos suas crianças haviam ingerido nas últimas 

24 horas do dia da entrevista. 

 No total, os alimentos mais consumidos entre as crianças menores de um ano de idade 

foram, em ordem decrescente: leite de peito (76%), água (73%), suco de frutas, outro leite, 

mingau com leite, e frutas (todos acima de 40%), legumes/verduras, comida da família e 

biscoitos/bolachas/pães/bolos (acima de 30%), tubérculos (acima de 15%). Chás, 

balas/bombons/pirulitos/doces, salgadinhos de pacote, farinha de mandioca, refrigerantes, 

açaí/bacaba e mingau sem leite, foram referidos por menos de 10% das mães. Observa-se 

claramente o aumento do consumo de outro leite mês a mês em detrimento do decréscimo de 

leite materno (Tabela 7).  
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Tabela 7. Distribuição* (%) das crianças por idade nos nove municípios signatários do Pacto para Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal 

segundo alimento recebido nas últimas 24 horas. Rio Grande do Norte, 2010. *ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da 

amostra em cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010.  

Alimento Idade (meses) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

                                       (n) (63) (89) (78) (74) (58) (80) (78) (64) (75) (61) (54) (63) (837) 

Leite de Peito 94,6 89,5 89,1 89,4 82,3 73,0 64,8 71,2 66,5 58,5 67,5 59,7 75,9 

Água 15,8 38,9 45,9 63,7 66,2 82,5 92,7 97,4 98,9 98,2 94,6 95,7 73,3 

Chá 2,7 20,1 12,1 2,2 7,3 10,3 9,6 8,3 8,9 3,8 9,1 4,1 8,7 

Suco de Fruta 0,0 4,4 12,6 23,1 52,7 66,2 75,3 70,5 83,9 80,5 79,3 81,5 50,9 

Outro leite 17,5 36,9 33,7 31,9 45,3 57,0 68,3 75,0 66,6 53,5 72,0 54,4 50,6 

Mingau com Leite 5,8 22,3 16,5 24,8 35,3 51,2 60,5 70,5 65,4 62,1 69,4 52,9 43,9 

Mingau sem leite 0,0 0,0 0,0 2,2 1,5 3,1 2,9 4,2 3,4 3,8 1,4 3,4 2,1 

Legumes/verdura 0,0 0,0 0,0 11,0 10,4 42,8 51,7 73,5 71,6 65,9 60,9 65,2 36,4 

Tubérculos 1,3 0,0 0,0 2,2 4,6 13,6 21,7 38,1 41,7 32,3 44,7 34,5 18,5 

Frutas 0,0 0,9 3,7 15,2 36,3 68,1 74,5 79,7 85,0 81,5 84,2 76,6 48,8 

Açaí/bacaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,3 1,3 0,0 0,0 0,6 

Farinha de Mandioca 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 1,0 1,3 3,4 4,8 1,4 4,6 1,5 

Comida da Família 0,0 0,9 0,0 2,4 4,4 12,3 35,8 56,6 81,0 82,3 88,5 86,5 35,2 

Biscoitos/bolachas/pães/bolos 0,0 0,9 0,0 1,1 7,5 28,1 59,6 54,3 56,3 77,3 88,5 73,5 35,5 

Salgadinhos de pacote 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,1 3,2 5,5 11,0 11,0 19,9 18,7 5,7 

Refrigerantes 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 0,4 5,5 5,4 6,1 5,8 10,3 2,9 

Balas/bombons/pirulitos/doces 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,2 4,7 6,4 9,2 19,2 16,1 23,4 6,6 

Outros 1,3 0,9 1,0 2,4 9,4 11,4 19,0 11,5 28,8 25,5 39,5 19,3 13,5 

                   Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010  
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O Quadro 2 mostra a frequência, maior que 10%, dos grupos de alimentos citados 

pelas mães, segundo trimestre de idade, em ordem decrescente: 

 

Quadro 2 – Distribuição (%) ponderada*, dos alimentos, da população estudada nos nove municípios 

signatários do Pacto para Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal Rio Grande 

do Norte 2010. *ponderada para representar a proporcionalidade de participação de cada criança no conjunto da 

amostra em cada um dos municípios avaliados, conforme distribuição censitária de 2010.  

Primeiro Trimestre 

(0 a 2 meses) 

Segundo Trimestre 

(3 a 5 meses) 

Terceiro Trimestre 

(6 a 8 meses) 

Quarto Trimestre 

(9 a 11 meses e 29dias) 

Leite materno (91%) Leite materno (81%) Água ou chá (96%) Água ou chá (96%) 

Água ou chá (38%) Água ou chá (72%) Frutas ou legumes e 

verduras (92%) 

Frutas ou legumes e 

verduras (95%) 

Alimentos lácteos 

(34%) 

Frutas ou legumes e 

verduras (55%) 

Alimentos lácteos (80%) Comida da família (86%) 

 Alimentos lácteos (54%) Leite materno (67%) Cereais refinados (79%) 

 Cereais refinados (13%) Cereais refinados (57%) Alimentos lácteos (75%) 

  Comida da família (57%) Leite materno (62%) 

  Cereais e tubérculos 

(35%) 

Cereais e tubérculos 

(41%) 

  Alimentos “calorias 

vazias” (13%) 

Alimentos “calorias 

vazias” (25%) 

 Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010.  

 

A partir do Quadro 2 podemos observar que no primeiro trimestre de vida já houve 

introdução de aguá, chá e alimentos lácteos, além do leite materno, no segundo trimestre de 

vida já aparece o consumo referido de alimentos como frutas legumes e verduras e cereais 

refinados. No terceiro trimestre, percebe-se uma redução significativa de percentual de 

crianças em aleitamento materno, e aumento no consumo referido de alimentos como comida 

da família, cereais e tubérculos e alimentos de “calorias vazias”. No quarto trimestre de vida 

observa-se ainda uma frequência presente de alimentos lácteos, maior que a do leite materno, 

associado ao consumo de outros alimentos da rotina alimentar da família, resaltando-se o 

aumento do consumo referido de alimentos de “calorias vazias”. 

Já na Tabela 8 são apresentadas as medianas de introdução dos grupos de alimentos, 

em dias, e na figura 7 as curvas de probabilidade de introdução dos alimentos, de acordo com 

a idade da criança em dias. 
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Tabela 8: Medianas de idades em dias de introdução dos alimentos, por crianças menores de um ano, dos nove 

municípios signatários do Pacto para Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal 

Rio Grande do Norte 2010. (n= 835) 

ALIMENTOS Mediana (dias) IC 95% 

Água e chá 80 (75,64- 84,36) 

Frutas legumes e verduras 141 (137,70- 144,30) 

Alimentos lácteos 119 (110,99- 127,01) 

Cereais e Tubérculos 208 (204,41- 211,59) 

Cereais refinados 234 (230,19- 237,81) 

Alimentos “calorias vazias” 364 (362,40-365,60) 

Comida da família/panela 234 (230,86- 237,14) 

 Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010. 

 

Figura 7: Probabilidade de consumo de alimentos, por idade em dias, das crianças menores de um ano, dos nove 

municípios signatários do Pacto para Redução da Mortalidade Infantil que participaram da Chamada Neonatal 

Rio Grande do Norte 2010. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa: Chamada Neonatal, 2010 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

 

 A política de aleitamento materno vem sendo implementada e aprimorada desde a 

década de 80 no Brasil, e de lá para cá, muitos estudos foram feitos para avaliar a prevalência 

do aleitamento materno e seus fatores associados, sempre buscando também relacionar esses 

índices de aleitamento com a mortalidade infantil e a melhora nos serviços materno-infantis. 

E foi a partir desses estudos 
11, 16, 17, 26, 10, 56

, que o MS lançou campanhas para melhorar esses 

índices e atingir uma melhora na saúde materno infantil de todo o Brasil, principalmente no 

Nordeste e Amazônia Lega 
11,10

.  

 A Chamada Neonatal no Nordeste foi de suma importância para os estados e 

municípios, a fim de obter um diagnóstico da saúde materno infantil completo e atualizado. O 

Rio Grande do Norte, e seus nove municípios investigados (Caicó, Ceará-mirim, Currais 

Novos, Macaíba, Mossoró, Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, São Gonçalo de Amarante), 

possuem características de serviços de saúde bastante heterogêneos, principalmente como 

relação à quantidade e acesso de serviços materno-infantil. Porém os dados aqui discutidos 

serão generalizados para um domínio total do Rio Grande do Norte e subdivididos apenas em 

domínios da capital e interior devido a amostra atingida. No entanto, não podemos ter estes 

dados como de um estudo de base populacional e sendo representativo para todo o estado do 

Rio Grande do Norte. 

 De modo geral observamos que esta pesquisa obteve uma amostra considerável em 

relação a outros estudos
39, 40, 41, 42, 43,45

 de prevalência de aleitamento materno, nos estados 

brasileiros. A maioria das mães era jovem e com ensino médio completo, porém não eram 

chefes de família. Uma pequena parcela das famílias recebia algum tipo de benefício de renda 

(Bolsa Família, Bolsa Escola ou Bolsa Alimentação), o que poderia ser explicado por boa 

parte da amostra ser de mães/filhos da capital, o que teoricamente teriam condições de renda 

maior, porém não podemos afirmar com segurança porque questionário não possuía uma 

pergunta sobre renda familiar, o que limita esta discussão.  

Em relação ao aleitamento, a OMS recomenda colocar os bebês em contato pele a pele 

com suas mães imediatamente após o parto, durante pelo menos uma hora, e encorajar as 

mães a reconhecerem quando seus bebês estão prontos para mamar
62

. Esta prática pode 

reduzir em 22% a mortalidade neonatal, sendo que quanto mais se prorroga o início do 

aleitamento materno, maiores as chances de mortalidade neonatais causadas por infecções. 
63
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Boccolini et al 
64

 observaram que os países com os menores tercis de aleitamento materno na 

primeira hora de vida tiveram uma taxa 24% maior de mortalidade neonatal.  

Encontramos um percentual bom, segundo OMS
60

, de crianças que amamentaram na 

primeira hora de vida, aonde a capital apresentou percentual um pouco maior. Em 2009, na II 

Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal
26

, 

verificou-se que, no total das crianças analisadas do Brasil, 67,7% mamaram na primeira hora 

de vida, e em Natal foi de 70,3%, observando assim um pequeno declínio desses percentuais 

na capital do RN, de 2009 a 2010 ano desta pesquisa. 

Em Porto Alegre-RS, um estudo transversal com crianças menores de um ano 

encontrou que 42,9% delas receberam leite materno na primeira hora de vida
65

. Já Monteiro et 

al.
66

 observaram em seu estudo que o contato precoce entre o binômio mãe/filho ocorreu na 

primeira meia hora após o parto em 60.9% dos casos; na segunda meia hora em 26.1% dos 

casos; e em 13% o contato aconteceu após uma hora ou mais do momento do parto. Em 

Londrina-PR, 72,5% das crianças tiveram contato com o leite materno na primeira hora de 

vida.
67

 Dados gerais do Nordeste, na própria pesquisa da Chamada Neonatal- 2010, observou 

que a mamada na primeira hora foi fator protetor no conjunto das crianças menores de seis 

meses de idade.
68 

A prática de aleitamento na primeira hora de vida é sempre avaliada nas pesquisas do 

MS, pois avalia também o serviço ao qual a mãe foi assistida na hora do parto. Ajudar as 

mães para que o início do aleitamento materno se dê na primeira hora de vida, corresponde ao 

passo 4 da IHAC, assim os serviços que possuem como rotina esta ação, são classificados de 

forma positiva na avaliação do serviço do IHAC.
15

 

A amamentação na primeira hora de vida confere proteção à criança, devido aos 

componentes imunológicos e probióticos do leite materno, e seu papel ativo na imunidade do 

neonato
69

. Espera-se que essa proteção perdure até os seis meses pelo menos, com a prática do 

aleitamento materno exclusivo (sem água, chás, sucos, outros líquidos ou alimentos), 

conforme recomenda a OMS
3
. 

A duração da mediana de AME encontrada neste estudo mostra que as crianças 

avaliadas começaram o processo de desmame muito cedo e este tempo de duração de 

aleitamento exclusivo está bem inferior ao recomendado pela OMS
3
, mesmo com a 

prevalência de AME sendo classificada como “razoável”
60

. Este fato também pode ser 

observado demonstrando alta taxa de desmame já nos primeiros dias de vida, sendo maior em 

relação ao aleitamento exclusivo. Nos primeiros 30 dias de vida mais da metade das crianças 
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não estavam recebendo leite materno de forma exclusiva, decaindo o percentual de AME até 

os 180 dias onde todas as crianças avaliadas já não estavam em AME.  

Em relação ao tempo de AMT observamos que mais da metade das crianças eram 

amamentadas, o que garante que mesmo que elas tenham introduzidos outros tipos de leite 

precocemente, permanecem sendo amamentadas até quase um ano de vida, porém a proposta 

da OMS é de permanecer em aleitamento materno, mesmo complementado, até os dois anos 

de vida
3
. Como nossa amostra foi com crianças menores de um ano, não podemos afirmar se 

essas crianças continuariam amamentadas até os dois anos. 

É importante ressaltar que essas crianças que já introduziram outro tipo de leite 

precocemente, mesmo ainda tendo oferta de leite materno, não têm a mesma proteção 

imunológica do que as menores de seis meses, que estão em aleitamento exclusivo
3
. 

Segundo parâmetros propostos pela OMS
23

, diferenças entre as regiões do Brasil ainda 

persistem. No tocante ao AME em menores de 6 meses, 23 capitais se encontram em situação 

considerada "razoável" (prevalências entre 12 e 49%), e apenas quatro (Belém, Campo 

Grande, Distrito Federal e Florianópolis) estão em "boa situação" (entre 50 e 89%). Nenhuma 

capital apresentou situação “muito boa” (prevalência de AME acima de 90%) ou ruim 

(prevalência de AME inferior a 11%)
26

 

As prevalências da amamentação exclusiva em menores de seis meses raramente 

ultrapassaram os 50%, visto os trabalhos mais recentes: 29,8% SP 
40

, 41,45% PI
70

, 33,8% em 

Londrina- PR
67

 e 30,5% no PB
71

. Na Amazônia Legal em 2010, a prevalência de AME foi 

72,0% no primeiro mês de idade da criança e apresentou um declínio até 11,6% no sexto mês; 

e na região Nordeste, a prevalência reduziu de 66,3% para 13,3%, respectivamente. 
68

  

Mesmo com esse declínio na prevalência do aleitamento exclusivo no decorrer dos 

meses, é notório que a duração da amamentação no Brasil vem aumentando desde 1975 2,4 

meses (72 dias), para 5,5 meses (165 dias) em 1989, em 1996
16

 a mediana foi de 7 meses (210 

dias), e em 2008
26

 foi de 342 dias. No RN a duração do aleitamento materno em 1999
17

 era de 

7,7 meses (231 dias), e passou para 330 dias ou 11 meses em 2008
26

. Em 2010, na Chamada 

Neonatal o RN teve um aumento de 28 dias na mediana de AMT, a qual permanece acima da 

média nacional, quando comparamos com os dados mais recentes de 2008
26

. 

Já na duração mediana do AME, constatou-se aumento de 1 mês no Brasil, passando 

de 23,4 dias, em 1999
17

, para 54,1 dias, em 2008
26

. O RN especificamente a capital Natal 

passou de 25 dias para 56 dias, de 1999
17

 para 2008
26

, respectivamente e em 2010, na nossa 

pesquisa, um aumento de 10 dias de mediana de AME em Natal.  
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Estes sutis aumentos nas medianas de aleitamento materno podem ser resultado das 

políticas públicas de promoção ao aleitamento materno, principalmente depois do último 

inquérito de aleitamento materno feito em 2008
26

, onde os resultados subsidiaram o governo a 

melhorar suas campanhas educacionais de aleitamento, e principalmente após a Rede 

“Amamenta Brasil” que capacitou os profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF), 

melhorando assim também o serviço de pré-natal na rede básica de saúde. Porém, ainda 

estamos longe de atingir uma mediana satisfatória de AME, a maioria dos estudos recentes 

apresentam medianas de AME muito menores do que é recomendado pela OMS
3
: Em São 

Paulo de 47,5 dias. 
40

, 67 em Piauí
70

, 19 em Gameleira e 23 em São João do Tigre ambos 

municípios em PE
72

 e 74,7 dias na BA
43

.  

Além do impacto dessas campanhas, a duração do aleitamento materno pode ser 

influenciada por diversos fatores, incluindo as condições sociodemográficas, ambientais, 

biológicas, obstétricas e culturais maternas, relacionados também à assistência prestada pelos 

serviços de saúde
4, 6,46

. A queda brusca do percentual de AME dos 120 dias para os 180 dias 

de idade das crianças, pode ser associada com o tempo de licença maternidade de 4 meses 

(120 dias) que em 2010 ainda vigorava em algumas empresas, porém não podemos afirmar 

com certeza pois uma das deficiências do questionário foi a falta de questionamento sobre o 

trabalho materno. 

Para o Brasil, a recomendação da OMS referente a duração da amamentação exclusiva 

de seis meses é amparada pela nova legislação trabalhista que torna facultativa, para as 

empresas, a extensão da licença-maternidade de 120 para 180 dias, conforme Lei n° 

11.770/08.
73

 

A única associação significativa encontrada neste estudo com a probabilidade de 

tempo de AME foi o aleitamento orientado, porém com pouca explicabilidade. Também não 

temos como saber se essas mães que disseram receber orientação sobre o aleitamento materno 

no pré-natal tiveram uma orientação de qualidade ou não, pois não foi possível ter esta 

avaliação qualitativa na Chamada Neonatal, 2010. 

 Mesmo antes da Rede Cegonha
10

, em 2000 o MS através de seu manual técnico de 

assistência pré-natal, reforça que a equipe deverá estar preparada para o trabalho educativo, e 

dentre as ações que os profissionais deverão executar durante o pré-natal, está a prática do 

aleitamento orientado a gestante. 
74

  

A educação e o preparo das mulheres para a lactação durante o período pré-natal 

comprovadamente contribui para o sucesso do aleitamento materno.
75

 Durante a assistência 
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pré-natal, as mulheres devem ser informadas dos benefícios da amamentação, das 

desvantagens do uso de leites não humanos e devem ser orientadas quanto às técnicas da 

amamentação, para aumentar a sua habilidade e confiança.
76

 

As informações fornecidas à mulher durante esse período são essenciais para uma 

gestação mais saudável, assim como para a manutenção do AM, principalmente nos primeiros 

dias após o nascimento, que podem ser os mais difíceis devido à apojadura e o possível 

surgimento de fissuras. Esses fatores associados à falta de incentivo à prática da amamentação 

podem se tornar um agravante para o desmame precoce e consequentemente interferir no 

estado nutricional da criança 
77

. 

Alguns estudos observaram essa prática do aleitamento orientado durante o pré-natal: 

CESAR, et al
78

, avaliou a assistência pré –natal nos serviços públicos e privados no Rio 

Grande do Sul e constatou que 67,9% das gestantes receberam orientações sobre aleitamento 

materno durante o pré-natal, porém, assim como no nosso estudo, não foi avaliada a qualidade 

dessa orientação e se realmente surtiu efeito no tempo de amamentação. Em Cuiabá-MT foi 

observado que de 74 atendimentos feitos de pré-natal, somente 7 realizaram orientação sobre 

o aleitamento materno.
79

 e CARVALHO, 2013
80

 encontrou que quanto à percepção das 

gestantes sobre orientação da amamentação 83% afirmaram terem sido orientadas quanto à 

importância sobre o aleitamento, e 17% informaram não. 

O espaço do pré-natal é uma porta de entrada para o cuidado primário no campo da 

saúde e nutrição materno-infantil e o incentivo ao aleitamento materno no pré-natal é uma 

ação de baixa complexidade, constituindo-se uma importante aliada na promoção da saúde-

materno-infantil. 
40

 

Além dos aspectos relacionados a amamentação, a  Chamada Neonatal teve a intenção 

de investigar o consumo alimentar das crianças menores de um ano dos municípios que 

pactuaram a diminuição da mortalidade infantil e melhora na assistência materno-infantil, a 

fim de saber quais os alimentos mais consumidos por essas crianças e em que faixa de idade 

eles foram introduzidos, tendo em vista que práticas alimentares adequadas são decisivas na 

redução da mortalidade infantil
81.

  

As informações sobre o diagnóstico alimentar das crianças do RN, irão fornecer aos 

gestores e profissionais de saúde informações para o monitoramento e planejamento de ações 

de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável. 

Os dados coletados sobre o consumo de alimentos e preparações nas últimas 24 horas, 

não nos permite conhecer as quantidades e a frequência do consumo e tampouco analisar o 
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valor nutricional da alimentação das crianças, não refletindo assim o consumo habitual dos 

indivíduos, mas possibilita estabelecer tendências desse consumo na faixa etária das crianças 

estudadas.
82

  

 A OMS recomenda que os alimentos sejam introduzidos somente após os seis meses, 

pois nesta idade a criança encontra-se num estágio de maturidade fisiológica que a torna 

capaz de lidar com alimentos diferentes do leite materno. 
49

 

Segundo o MS, a introdução de água e chás à dieta das crianças brasileiras se da muito 

precocemente, já a partir do primeiro mês de vida. 
17

 O que também foi observado, em nosso 

estudo, com uma introdução precoce de água ou chá, legumes, frutas, verduras e alimentos 

lácteos, apresentando medianas de idades de introdução desses alimentos bem antes do 

recomendado de 180 dias.  

A probabilidade de consumo de água e chás tende a aumentar e permanecer constante 

de acordo com o aumento da idade da criança. Martines et al.
83

 observaram que as mães nos 

países em desenvolvimento tendiam a dar água ou chás como complementação durante as 

primeiras semanas de vida, pensando que esses fluidos tinham efeitos terapêuticos.  

Lopes e Polônio, 2011
84

 observaram que 95%, das crianças avaliadas em um hospital 

pediátrico, introduziram água e 55% chá antes dos seis meses. Simon et. al, 2003
7
 observaram 

uma mediana de 28 dias de introdução de água e chá nas crianças de seis a doze meses, em 

seu estudo na cidade de São Paulo. 

Supõe-se que a introdução precoce de água ou chá tenha ocorrido porque se trata de 

uma prática cultural, acreditando-se que os líquidos são necessários porque a criança sente 

sede e, além disso, a mãe teme que, especialmente no verão, ela desidrate. 
85

 No nordeste, 

para as mães, a água é um dos fatores que garante a sobrevivência da criança. Os chás são 

utilizados como “remédios” em casos de cólicas, dificuldade para dormir e gases. 
56

 

As frutas, legumes e verduras, foram outro grupo de alimentos introduzidos 

precocemente. A probabilidade de consumo destes alimentos aumenta de acordo com a idade, 

mas tende a permanecer constante, principalmente no último trimestre antes dos doze meses. 

A mediana de introdução de frutas, legumes e verduras encontrada neste estudo, está 

por volta do 5 mês de vida, aonde quase 90% das crianças não estavam mais em AME. Em 

São Paulo
7
, pesquisadores encontraram uma mediana de introdução mais precoce, 106 dias, 

do que o nosso estudo. Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) de 

2006/2007 relevaram que a região Norte e Nordeste foram as que possuíram menores 

percentuais de consumo de frutas, legumes e verduras.  
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As frutas, legumes e verduras fazem parte da papa doce e salgada, que segundo o 

manual da ENPACS
48

, estas devem ser oferecidas somente após o sexto mês, três vezes ao 

dia, se a criança estiver amamentada.  

Este grupo de alimento é o que pode oferecer maior variedade e biodisponibilidade de 

vitaminas e minerais para as crianças, favorecendo assim a prática da alimentação saudável, 

conforme recomenda a Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde, desde 2004
86

, porém com frequência diária. Assim mesmo sabendo 

que a maioria das crianças maiores de seis meses consumiam frutas, legumes e verduras, não 

temos como afirmar se este consumo é frequente e em quantidade suficiente, pois somente 

avaliamos o consumo ou não destes alimentos, nas 24 horas antecedentes da pesquisa. 

A introdução de outros leites também ocorre nos primeiros meses de vida, mais 

marcadamente entre o segundo e o quarto mês.
87

 Em nossa população, observamos que a 

introdução de alimentos lácteos se deu bem antes dos 180 dias, e o seu consumo tem a 

probabilidade de aumentar de acordo com o aumento da idade da criança, na medida também 

que o consumo de leite materno decai nos trimestres de vida. Saldiva, 2007
82

, observou que a 

probabilidade da criança receber outros leites (70%) e mingau (63%) é maior do que leite 

materno, na medida em que aumenta a idade da criança, e Simon et. al, 2003
7
 também 

observaram essa mesma tendência e com mediana de introdução de 60 dias de leite não 

materno. 

A PNDS realizada em 1996 constatou que 11,6% das crianças menores de um mês já 

recebiam outros leites, 25,7% recebiam outros líquidos e 11,2 recebiam mingau
16

. Já em 

2006
56

 62,4% das crianças menores de seis meses já consumiam outro tipo de leite que não o 

materno. Acredita-se que, além da facilidade de acesso e da disponibilidade do leite não 

materno e dos espessantes para as populações mais vulneráveis, essa escolha também esteja 

enraizada na cultura materna, caracterizada pela valorização desses alimentos na dieta da 

criança. Além desses fatores, a permanência de propagandas na mídia televisiva incentiva o 

consumo do leite não materno, apesar da adoção da Norma Brasileira de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno. 
12

  Outro risco conhecido da alimentação artificial é a diluição 

inadequada do leite, muitas vezes por falta de recursos das mães, na tentativa de fazer com 

que o leite dure mais. Fórmulas/ leites fluidos muito diluídos ou muito concentrados são 

prejudiciais para a criança por influir no ganho de peso para menos ou para mais, 

respectivamente. 
49
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o leite de vaca não é recomendado 

para crianças menores de um ano, por ter um elevado teor de proteína, em inadequada 

proporção entre a caseína e as proteínas do soro; altos níveis de sódio, cloretos, potássio e 

fósforo e quantidades insuficientes de carboidratos, ácidos graxos essenciais, vitaminas e 

minerais para esta idade. O leite de vaca também é muito alergênico para as crianças, e o seu 

consumo tem sido associado com o desenvolvimento de alergias atópicas
88

. A introdução 

precoce do leite de vaca tem um impacto negativo sobre reservas de ferro das crianças, devido 

à baixa quantidade e biodisponibilidadede ferro presente no alimento, podendo causar assim 

anemia
89

. 

 Entre os seis aos 12 meses de vida, a criança necessita se adaptar aos novos alimentos, 

cujos sabores, texturas e consistências são muito diferentes do leite materno. Os cereais e 

tubérculos são alimentos ricos em carboidratos que devem aparecer em quantidades maiores 

nas refeições principalmente nas papas salgadas, pois aumentam a densidade energética, além 

de fornecer proteínas.
48

 

 Encontramos uma mediana de introdução de cereais e tubérculos, satisfatória em 

relação ao preconizado pela OMS
3, 

e
 
ENPACS

 48
, assim como um aumento na probabilidade 

de consumo desses alimentos de acordo com o aumento da idade. Ao contrário do estudo de 

Simon et al. 2003
7
 que encontrou mediana de introdução de cereais e tubérculos, inferior ao 

180 dias de vida, contribuindo assim esses alimentos para o desmame precoce. 

 A região nordeste é bem ofertada de cereais e principalmente tubérculos como 

mandioca, inhame e batata. Alimentos ricos em carboidratos complexos que contribuem para 

o fornecimento saudável de energia para as crianças, além também de ser fonte de fibras. O 

MS recomenda que na alimentação da criança sejam oferecidos alimentos regionais e da 

época, favorecendo assim a cultura alimentar do seu povo. 
90 

 Dentre os alimentos energéticos, observamos um percentual considerável de crianças 

que consumiam bolo/bolacha/pão e biscoito, que aqui chamamos de “cereais refinados”, pois 

contêm farinha branca refinada em sua composição
91

. Mesmo sendo introduzidos após os seis 

meses, observa-se um aumento na probabilidade de introdução desses alimentos de acordo 

com a idade, aonde no quarto trimestre de vida o percentual de crianças que consomem esses 

alimentos é maior do que as que consomem alimentos lácteos e leite materno. 

 A grande participação desses alimentos na composição da dieta de crianças 

nordestinas já foi apontada por estudos em outros estados do Nordeste, como Bahia 

Pernambuco e Paraíba. 
92, 93,71

. É importante ficar alerta no consumo dos cereais refinados, 
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pois em excesso pode favorecer ao acúmulo de gordura corporal
94

. Além do mais, é 

necessário observar a qualidade desses biscoitos, bolos, e bolachas, se são ricos em gordura, 

principalmente os recheados. É necessário também observar se estes estão sendo consumidos 

em maior quantidade ou substitutos dos alimentos considerados mais saudáveis (frutas, 

verduras, legumes, carnes, leguminosas, tubérculos). 

 O Manual da ENPACS
48

 sugere que a partir dos 8 meses (240 dias) as crianças 

comecem a introduzir alimentos de consumo da família. Foi encontrada na Chamada neonatal 

do RN uma mediana de introdução em dias de comida da família, um pouco menor que o 

recomendado. Assim a partir do terceiro trimestre, mais da metade das mães referiram já 

oferecer este grupo de alimentos para suas crianças. 

 Neste grupo de alimentos de “comida da família”, pode ser oferecido qualquer tipo de 

alimento, desde que seja de hábito da família, destacando-se para as carnes, cereais e 

leguminosos presentes principalmente nas refeições principais nas chamadas “comida de 

panela
48

”. Nesta fase a criança deverá está recebendo uma maior diversidade de alimentos que 

fazem parte do hábito alimentar da família. Portanto, é nela, que hábitos errados da família 

podem ser passados para a criança. 

 O passo oito dos “Dez passos para alimentação saudável para crianças brasileiras 

menores de dois anos” consiste em “evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, 

balas, salgadinho e outras guloseimas, nos primeiros anos de vida, e usar sal com moderação”, 

com a finalidade de diminuir os riscos do desenvolvimento de deficiências de micronutrientes 

e excesso de peso associados aos hábitos alimentares inadequados
49

. 

Neste estudo observamos o consumo de alimentos ditos “calorias vazias
55

” 

(salgadinhos de pacote; refrigerantes; balas/bombons/pirulitos/doces de bar), pelas crianças a 

partir do terceiro trimestre de vida, mas com mediana de introdução por volta dos onze meses. 

Percebe-se também que a probabilidade de consumo desses alimentos apresenta uma curva 

com crescimento exponencial, ou seja, com tendência sempre a aumentar, de acordo com o 

aumento da idade da criança. 

Este resultado é bastante preocupante, uma vez que estes alimentos só fornecem 

calorias em excesso e nenhum valor nutricional, favorecendo assim para o ganho de peso, 

aumentando o risco de obesidade nessas crianças. O consumo desses alimentos também pode 

levar a maior prevalência de cárie dentária, já que tanto a quantidade de sacarose ingerida 

quanto a frequência de ingestão são importantes fatores envolvidos na etiologia da doença. 
95

 

O sódio é outro vilão presente nesses alimentos, que pode estimular as crianças ao consumo 
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de alimentos ricos em sódio, levando esse hábito até a vida adulta, repercutindo assim em 

possíveis alterações na pressão arterial e consequentemente, aumentando o risco de vir a ter 

hipertenção arterial
96

. 

Na II pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno, se observou elevado consumo 

de refrigerantes, café, bolachas e salgadinhos antes de um ano de idade.
26

  Vitolo, et. al 

2013
96

, identificaram em seu estudo em crianças e 6 a 9 meses, que 43,5% já consumiram 

refrigerantes, 42,2% bala ou pirulito, 30,4% chocolate, e 19,7% salgadinhos. Em 

Teresina/PI
98

, houve um elevado consumo de bolachas/salgadinhos (59,6%). 

Sabe-se que o cosumo de alimentos altamente energéticos, no entanto, é frequente em 

populações de baixa condição socioeconômica, devido ao baixo custo dos mesmos em 

comparação com os alimentos de alta densidade de nutrientes. O percentual considerável, 

encontrado neste estudo, de crianças menores de um ano que consumiram alimentos de baixo 

valor nutricional e alta densidade energética é um resultado que tem impacto na saúde dessas 

crianças, já que o consumo desses alimentos é preocupante no primeiro ano de vida, período 

em que as crianças deveriam receber alimentação complementar adequada com o intuito de 

formar hábitos alimentares saudáveis. 
96

 

Os hábitos alimentares estabelecidos nos primeiros anos de vida repercutem não só no 

estado nutricional momentâneo das crianças, mas também em outros ciclos vitais. Assim, 

potencializar o consumo alimentar adequado nos primeiro anos de vida favorece a formação 

de hábitos alimentares saudáveis, o que contribui para a prevenção da epidemia de excesso de 

peso, hoje observada no país
97

.  

O excesso de peso e a obesidade infantil, também já podem ser considerados 

importantes problemas de saúde pública. Dados recentes, de pesquisas nacionais, mostraram 

que a prevalência de excesso de peso em crianças menores de cinco anos é de 

aproximadamente 7,6% e de 33,5% nas crianças em idade escolar
98

.  

Assim, diante de tudo que foi exposto sobre o desmame precoce e consumo alimentar 

inadequado, pelas crianças menores de um ano do RN, lança-se a proposta para o governo 

estadual e municipal de priorizar as ações de aleitamento materno e, alimentação e nutrição na 

atenção básica. No entanto, ainda permanecem muitos desafios para que essas ações sejam 

consolidadas de forma universal. Dentre esses desafios, pode-se citar a necessidade de 

expansão e consolidação da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica, como 
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garantia de avaliação periódica do estado nutricional e consumo alimentar, com inserção dos 

dados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
99
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Na Chamada Neonatal 2010 no estado do Rio Grande do Norte, encontramos uma 

prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida considerada boa e uma 

prevalência razoável de aleitamento materno exclusivo, com maioria das crianças 

amamentadas até os doze meses de vida, porém com introdução precoce de alimentos, e 

aumento na probabilidade de consumo de alimentos não saudáveis no decorrer da idade, 

resultando em inadequação da qualidade alimentar frente ao preconizado pelas políticas 

públicas de alimentação e nutrição. 
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ANEXO 2 

 

 

      

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezada _______________________________________________________________, 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa “Chamada Neonatal”, de responsabilidade 

do Ministério da Saúde / FIOCRUZ. Você foi selecionada por ter filho menor de um ano. Você tem 
o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar a participar ou 
interromper a sua participação a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.  
Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar os indivíduos 

que dele participaram.  

Os objetivos deste estudo são identificar fatores sociais, psicológicos, familiares e de atenção à saúde 
da mãe e da criança menor de um ano. O objetivo final é ter informações que melhorem o 
atendimento ao pré-natal e ao parto, para que doenças materno-infantis se reduzam, assim como a 
mortalidade. 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário sobre você e seu filho 
menor de um ano que será pesado e medido. Não existe nenhum risco relacionado com a sua 
participação nesta pesquisa. O tempo de duração da entrevista será de 20 min., aproximadamente.  
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador principal, 
podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 
participar.  

Brasília, _______ / ________ / _________ Entrevistador______________________ 

Sujeito da pesquisa: _____________________________________________________ 

 
Coordenadora da Pesquisa: Drª. Maria do Carmo Leal  
Rua Leopoldo Bulhões nº1408/809 Rio de Janeiro - RJ CEP: 21041-210 / Tel:0**21-25982620 
Coordenadora da Pesquisa no Ministério da Saúde: Drª.Leonor Maria Pacheco Santos 
Decit/SCTIE/MS - Esplanada dos Ministérios - Bloco G, 8º andar, sala 849 - CEP: 70.058-900 +55 61 
3315-3197. 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública – CEP/ENSP 
Rua Leopoldo Bulhões nº1408/314 Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ CEP: 21041-210  Tel: 0**21-
25982863 

  

 

 

tel:0**21-25982620

