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RESUMO 

O aleitamento cruzado, prática na qual a criança é amamentada por nutriz que não a sua mãe, 

é culturalmente aceito no Brasil, embora contraindicado pelo Ministério da Saúde. Este 

trabalho teve por objetivo estimar a prevalência do aleitamento cruzado e analisar os fatores 

associados à prática. O primeiro artigo baseou-se em estudo transversal conduzido em 2013 

mediante entrevista com amostra representativa de mães de crianças <1 ano (n=695) em nove 

unidades básicas do Rio de Janeiro/RJ. Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por 

regressão de Poisson com variância robusta. O aleitamento cruzado foi praticado por 29,4% 

das mães. Associaram-se diretamente à prática: adolescência (RP=1,595), tabagismo 

(RP=1,396), consumo de bebida alcoólica (RP=1,613), regime inadequado de alimentação do 

bebê (RP=1,371) e a idade do bebê em meses (RP=1,066), enquanto o trabalho materno 

formal associou-se inversamente (RP=0,579). O segundo artigo baseou-se em estudo 

transversal aninhado a uma coorte de gestantes recrutadas entre 2008 e 2010 em cinco 

unidades públicas de saúde com atendimento pré-natal em duas cidades de médio porte do 

Estado do Rio de Janeiro: da região metropolitana - “RME” e da região serrana -“SER”. O 

aleitamento cruzado foi praticado por 43,4% das mães da RME e por 34,5% das mães da 

SER. O baixo nível socioeconômico associou-se diretamente à prática nas duas cidades. Na 

SER, adolescência e ter realizado menos de seis consultas pré-natais associaram-se 

diretamente ao aleitamento cruzado e ter escolaridade igual ou superior ao ensino 

fundamental completo, inversamente. Na RME, além do nível socioeconômico, apenas a 

multiparidade se associou (inversamente) ao desfecho. Conclui-se que o aleitamento cruzado 

teve prevalência relevante em diferentes cenários do Estado do Rio de Janeiro e foi mais 

praticado por populações mais vulneráveis.  

Palavras-chave: Aleitamento materno. Aleitamento cruzado. Atenção primária à saúde. 

Estudos transversais. Lactente.  
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ABSTRACT 

Cross-nursing, a practice in which a child is breastfed by a mother not her own, is culturally 

accepted in Brazil, although contraindicated by the Ministry of Health. This study aimed to 

estimate the prevalence and to analyze factors associated with cross-nursing. The first article 

was based on a cross-sectional study conducted in 2013 by means of interview with a 

representative sample of mothers of infants less than one year old (n=695) in nine primary 

health units in Rio de Janeiro City, Brazil. Adjusted prevalence ratios were obtained by 

Poisson regression with robust variance. Cross-nursing was practiced by 29.4% of the 

mothers. The following variables were directly associated with cross-nursing: adolescence 

(PR=1.595), smoking (PR=1.396), alcohol consumption (PR=1.613), inappropriate baby 

feeding habits (PR=1.371) and the infant's age in months (PR=1.066), while maternal formal 

employment was inversely associated with the practice (PR=0.579). The second article was 

based on a cross-sectional study nested in a cohort of pregnant women recruited between 

2008 and 2010 in five public health units with prenatal care in two medium-sized cities of the 

state of Rio de Janeiro: in the metropolitan area - "RME" and in the mountain region - "SER". 

Cross-nursing was practiced by 43.4% of the mothers in RME and by 34.5% of the mothers in 

SER. Low socioeconomic status was directly associated with cross-nursing in both cities. In 

SER, adolescence and less than six prenatal visits were directly associated with cross-nursing, 

while finishing elementary school or higher was inversely associated with the practice. In 

RME, in addition to the socioeconomic status, only multiparity was (inversely) associated 

with the outcome. We conclude that cross-nursing had a relevant prevalence in different 

scenarios of Rio de Janeiro State and was more practiced by the most vulnerable populations. 

Keywords: Breastfeeding. Cross-nursing. Primary health care. Cross-sectional studies. Infant.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O leite materno 

 O leite materno é um alimento completo: contêm água, proteínas, carboidratos e 

gorduras, todos em concentrações compatíveis às necessidades energéticas do bebê, 

perfeitamente adaptados ao metabolismo da criança. Além disso, no leite materno estão 

presentes micronutrientes como vitaminas, anticorpos, fatores de crescimento e hormônios, 

muitos dos quais possuem atividade protetora e imunomoduladora, protegendo o bebê contra 

as infecções comuns da infância, prevenindo alergias e estimulando o desenvolvimento do seu 

sistema imunológico (Akré, 1997; Ballard & Morrow, 2013). É um dos poucos alimentos 

produzidos e liberados para consumo sem implicar em nenhuma poluição, embalagem 

desnecessária ou desperdício. É o único que não só confere benefícios à saúde do bebê, mas 

também beneficia a saúde da produtora (Toma & Rea, 2008) e do planeta (Radford, 1992).   

 O leite materno é adaptado à espécie, ao contexto e à idade do lactente. A 

composição do leite materno varia de mãe para mãe, entre as mamas da mesma mãe, entre 

mamadas diferentes e no decurso da mesma mamada. As diferentes necessidades do bebê, ao 

longo de seu crescimento e desenvolvimento, são atendidas graças a essa variabilidade, 

fenômeno que ocorre nas várias espécies de mamíferos. Por exemplo, o colostro, primeira 

fonte de alimento com a qual o bebê tem contato, propicia a adaptação do recém-nascido à 

vida pós-natal. Seus rins imaturos não conseguem processar grandes volumes de líquido sem 

estresse metabólico, a produção de diversas enzimas intestinais está apenas começando, as 

imunoglobulinas presentes em altas concentrações no colostro forram a imatura mucosa 

intestinal do bebê, impedindo a aderência de bactérias, vírus, parasitas e outros patógenos. O 

leite humano maduro apresenta a menor concentração de proteínas entre os mamíferos, com 

amplas variações entre mães, o que ajuda a explicar a igualmente ampla variação na ingestão 
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de leite observada em bebês amamentados que se desenvolvem bem e cujas mães praticam 

amamentação por livre demanda. Esta concentração baixa de proteínas é adequada ao 

crescimento normal do lactente e resulta em uma carga adequada para os rins imaturos do 

bebê. A gordura é o componente mais variável do leite humano, com flutuações circadianas 

na concentração e picos no fim da manhã e começo da tarde. A fase final da mamada 

proporciona a maior concentração de gordura, por isso recomenda-se não limitar 

arbitrariamente a duração da mamada sob risco de seu conteúdo calórico ser insuficiente 

(Akré, 1997). 

1.2 Os benefícios da amamentação para a saúde do bebê 

 São inúmeras as vantagens da amamentação, especialmente nos primeiros meses 

de vida. A prática de amamentação facilita o desenvolvimento de um sentimento de apego na 

mãe, comportamento no qual a criança busca proximidade e cuja motivação principal é o 

estabelecimento do senso de segurança (Toma & Rea, 2008). A amamentação tem influência 

positiva sobre o crescimento e o desenvolvimento motor e cognitivo. Dewey et al. (2001) 

demonstraram que bebês alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de 

idade engatinharam mais cedo e tinham maiores chances de estar caminhando aos 12 meses 

de idade, quando comparados a bebês que tiveram a introdução de alimentos no quarto mês de 

vida. Crianças amamentadas apresentam melhores resultados em testes de inteligência (Horta 

et al., 2015a).  

 Bebês amamentados apresentam uma menor morbimortalidade do que aqueles 

alimentados artificialmente, fenômeno com maior impacto em comunidades pobres. A 

proteção conferida pelo aleitamento materno é proporcional à frequência das mamadas e 

duração da amamentação (Akré, 1997). Victora et al. (1987) demonstraram que a 

amamentação ofereceu forte proteção contra morte por diarreia e por infecções respiratórias 
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no sudeste do Brasil, especialmente nos primeiros meses de vida. César et al. (1999), através 

de estudo caso-controle realizado no Sul do Brasil, observaram que bebês alimentados 

artificialmente eram 17 vezes mais propensos a apresentar pneumonia quando comparados a 

bebês alimentados com leite materno e que o efeito protetor variava consideravelmente de 

acordo com a idade. Estudos realizados mais recentemente no Brasil, baseados em dados 

secundários das capitais brasileiras e do Distrito Federal, indicam que tanto a prevalência de 

aleitamento materno em crianças de 9 a 12 meses incompletos de vida quanto a prevalência 

do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses estão associadas a uma 

menor taxa de internação hospitalar por pneumonia (Boccolini et al., 2011), e que quanto 

maior é a prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças com menos de 4 meses 

de vida, menores são as taxas de internação por diarreia (Boccolini et al., 2012a).   

 Edmond et al. (2006), com base em estudo realizado em Gana com 11.316 

crianças, observaram que intervenções que estimulam a amamentação precoce podem levar à 

redução da mortalidade neonatal. Essa redução poderia ser de 16,3% se todas as crianças 

tivessem sua amamentação iniciada no primeiro dia de vida ou de 22,3% se esse início se 

desse na primeira hora de vida. Em estudo conduzido na Bielorrússia, Kramer et al. (2001) 

demonstraram que a amamentação protege os bebês contra infecções do trato gastrointestinal 

e eczemas atópicos. Tal proteção é maior quando a criança é amamentada por tempo 

prolongado e em regime exclusivo. 

Secretados em abundância tanto no colostro quanto no leite maduro, os 

oligossacarídeos do leite materno (HMOs) são moléculas de vasta importância para o sistema 

imunológico do bebê; servem como substrato para bactérias que comporão uma microbiota 

intestinal saudável para o bebê, assim como impedem a ligação de patógenos às mucosas do 

bebê, diminuindo o risco de infecções por vírus, bactérias e protozoários. Além disso, podem 



 

4 

 

modular respostas imunes e epiteliais e diminuir o risco de enterocolite necrotizante (Bode, 

2012).  

 De acordo com uma metanálise realizada no ano de 2000, com base em seis 

estudos em países diferentes (Brasil, Gâmbia, Gana, Paquistão, Filipinas e Senegal), crianças 

menores de dois meses de idade não amamentadas apresentaram um risco seis vezes maior de 

morrer por infecção. A proteção diminui com a idade, provavelmente devido à redução da 

ingestão de leite materno em crianças maiores, substituído pelos alimentos complementares 

(WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant 

Mortality, 2000).  O efeito protetor do leite materno tem início logo após o nascimento. A 

mortalidade por enterocolite necrotizante, por exemplo, é onze vezes menor em recém-

nascidos pré-termo recebendo aleitamento materno exclusivo e 3,5 vezes menor naqueles com 

alimentação mista, quando comparados com recém-nascidos recebendo fórmulas lácteas 

(Lucas & Cole, 1990). 

 Metanálise publicada recentemente verificou que o risco de mortalidade por todas 

as causas foi 50% maior entre crianças menores de seis meses amamentadas 

predominantemente, quase cinco vezes maior entre aquelas amamentadas com introdução 

precoce de alimentos, e catorze vezes maior entre aquelas não amamentadas, quando 

comparadas àquelas amamentadas exclusivamente (Sankar et al., 2015).  

 A amamentação também traz benefícios a longo prazo. Metanálise evidenciou que 

indivíduos amamentados tiveram redução de 13% na chance de serem considerados obesos ou 

com sobrepeso. Além disso, a amamentação reduziu a chance de desenvolver diabetes tipo 2 

em 35% (Horta el al., 2015b). 



 

5 

 

1.3 Os benefícios da amamentação para a saúde da lactante 

 As implicações do aleitamento materno para a saúde da mãe ainda precisam ser 

mais amplamente estudadas, porém foi constatado que a prática de amamentação está 

associada a uma maior duração da amenorreia pós-parto, e uma menor duração do aleitamento 

materno se associou a um maior risco de depressão pós-parto (Chowdhury et al., 2015). 

 A amamentação é um fator de proteção contra os cânceres de mama, epitelial de 

ovário e de endométrio. Metanálise de 47 estudos epidemiológicos de 30 países mostrou que 

o risco relativo de desenvolver câncer de mama é reduzido em 4,3% para cada ano que a 

mulher amamenta, acrescentando-se uma redução de 7,0% a cada nascimento (Collaborative 

Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2002). Em estudo caso-controle realizado nos 

Estados Unidos, a prática da amamentação mostrou-se um fator de proteção para o câncer de 

ovário; o risco relativo de desenvolver o câncer para mulheres que amamentaram, comparadas 

àquelas que nunca amamentaram, foi reduzido em 40%. Além disso, cada mês de 

amamentação se associou a uma redução de 2,4% no risco de desenvolvimento da doença, 

indicando maior proteção quanto maior o período de amamentação (Gwinn et al., 1990). No 

Japão, estudo caso-controle demonstrou que a chance de desenvolver câncer de endométrio é 

reduzida em cerca de 62% em mulheres que amamentaram, quando comparadas àquelas que 

nunca amamentaram (Okamura et al., 2006).  

1.4 Histórico do movimento pró-amamentação e políticas implementadas 

 Em 1760, o médico francês Jean Charles Des-Essartz publicou um tratado no qual 

comparava a composição química de leites de diferentes animais e concluía ser o leite 

materno humano a melhor fonte de nutrição infantil humana. Com o leite humano 

considerado ideal, diversos cientistas começaram a tentar formular substitutos artificiais que 

se assemelhassem quimicamente ao leite humano. Em 1865, o químico Justus von Liebig 
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desenvolveu, patenteou e comercializou o primeiro alimento infantil artificial para o leite 

materno. A partir de então, diversos produtos e fórmulas infantis tornaram-se disponíveis no 

mercado. Em 1883, já existiam 27 marcas patenteadas de fórmulas infantis. O uso de tais 

fórmulas era considerado seguro e popular entre médicos, que passaram a indicá-lo 

regularmente, consolidando a substituição do leite materno por fórmulas artificiais ao longo 

das décadas e gerando declínio na prática de aleitamento materno. Tal declínio contemplava 

também países em desenvolvimento, nos quais a propaganda de fórmulas infantis era 

agressiva (Stevens et al., 2009).  

No Brasil, dados de um inquérito domiciliar realizado em 1974 possibilitaram 

estimar a mediana do tempo de amamentação no Brasil na década de 70 em apenas 2,5 meses 

(IBGE, 1978). Nesta década, as consequências da substituição do aleitamento materno e seu 

declínio passaram a ser questionadas, surgindo campanhas de apoio ao aleitamento materno 

nos EUA e movimentos na Europa de boicote aos produtos vendidos pelas indústrias de 

fórmulas infantis (Stevens et al., 2009). 

 Em 1974, foi publicado o livro “The Baby Killer”, no qual foi denunciado que 

bebês de países em desenvolvimento estavam morrendo graças à alimentação artificial e que 

os que sobreviviam estavam mais sujeitos à má nutrição e às doenças infecciosas (Muller, 

1974).  

 Em 1979, foi realizada em Genebra a Reunião Conjunta OMS/UNICEF sobre a 

Alimentação Infantil e da Criança Pequena, na qual se decidiu elaborar um código de conduta 

ética para controle da propaganda de alimentos que interfiram na amamentação, o Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. O Brasil esteve presente, 

representado pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) (Rea, 2003). 
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 No Brasil, foi estruturado o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno (PNIAM) em 1981, com atuação multissetorial. O programa ressaltava a 

superioridade nutricional do leite humano sobre os outros leites e sua importância 

imunológica nos primeiros quatro meses de vida da criança. Por meio do PNIAM, surgiram as 

primeiras pesquisas da iniciativa pública, a divulgação de informações e o incentivo ao 

aleitamento materno por meio de uma mobilização nacional veiculada na mídia escrita e 

falada com o apoio da Igreja Católica, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Federação de 

Ginecologia e Obstetrícia (Bacco & Progianti, 2008). 

 O Banco de Leite Humano (BLH) do Instituto Fernandes Figueira, fundado em 

1943, e outras cinco unidades, fundadas entre a década de 40 e o início dos anos 80, tinham 

como objetivo inicial e principal a coleta e distribuição de leite humano para atender casos 

considerados especiais, como bebês prematuros e alérgicos. Com o desenvolvimento do 

PNIAM, seguiram-se a formalização do Grupo Técnico de Bancos de Leite Humano em 1984 

e a regulamentação dos BLH sob forma de portaria publicada pelo Ministério da Saúde em 

1988. Foram criadas normas sanitárias e de capacitação técnica e o estabelecimento de que os 

bancos de leite humano deveriam ser, além de locais de coleta de leite humano, locais 

responsáveis pela promoção, proteção e apoio à amamentação. Assim, esse novo modelo 

induziu expansão do número de bancos e se transformou na maior rede mundial de bancos de 

leite humano, contando atualmente com 214 unidades espalhadas por todo Brasil (Maia et al., 

2006; Ministério da Saúde, 1988; Fundação Oswaldo Cruz, 2015).  

 No Brasil, em 1988, foram consolidadas algumas políticas de proteção à 

amamentação, como a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

(NBCAL), que restringe o marketing dos substitutos do leite materno, e o direito da 
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trabalhadora a quatro meses de licença maternidade assegurado na nova Constituição 

Brasileira (Rea, 2003). 

 No final da década de 80, a OMS e o UNICEF apresentaram a Declaração 

Conjunta sobre o Papel dos Serviços de Saúde e Maternidades, na qual estipulam dez ações 

para o sucesso do aleitamento materno, a ser adotadas pelas maternidades: “1. Ter uma norma 

escrita sobre aleitamento, que deveria ser rotineiramente transmitida a toda equipe de 

cuidados de saúde; 2. Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para 

implementar esta norma; 3. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do 

aleitamento; 4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o 

nascimento; 5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem 

a ser separadas de seus filhos; 6. Não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida 

além do leite materno, a não ser que tal procedimento seja indicado pelo médico; 7. Praticar o 

alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos – 24h por dia; 8. 

Encorajar o aleitamento sob livre demanda; 9. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças 

amamentadas ao seio; 10. Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, 

para onde as mães deverão ser encaminhadas, por ocasião da alta do hospital ou ambulatório” 

(World Health Organization/UNICEF, 1989).  

 Em 1990, foi elaborada a Declaração de Innocenti, com metas e objetivos a serem 

alcançados pelos países na promoção da amamentação. Esta declaração teve papel crucial na 

implementação de medidas de promoção da amamentação em diversos países, pois significou 

o compromisso e o vínculo desses países com a adoção de tais medidas. Em seguida, foi 

lançada pela OMS/UNICEF a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), preconizando a 

adoção pelos estabelecimentos com leitos obstétricos dos “Dez Passos para o Sucesso da 



 

9 

 

Amamentação” e a não aceitação de substitutos do leite materno.  Em 1992, a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi adotada no Brasil (Rea, 2003). 

 Em 1993, o Ministério da Saúde estabeleceu a obrigatoriedade da implantação de 

alojamentos conjuntos em hospitais e maternidades vinculados ao SUS, locais onde mãe e 

filho permanecem juntos, 24h por dia (Ministério da Saúde, 1993).  

 Em 1996, a duração mediana da amamentação evoluiu para 10 meses, mostrando 

um aumento de 7,5 meses em relação à década de 70 e o efeito positivo das atividades e 

políticas pró-amamentação implementadas no país (Rea, 2003).  

 Algumas políticas regionais também foram implementadas, como a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), criada no Estado do Rio de Janeiro em 

1999 com o objetivo de inserir a rede básica de saúde na promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno (Oliveira et al., 2005).  

 A comercialização de alimentos para lactentes e para crianças da primeira infância 

foi regulamentada como a Lei nº 11.265 em 3 de janeiro de 2006, sendo assim fortalecida a 

NBCAL (Brasil, 2006). 

 Em 2006, a ANVISA publicou regulamento técnico para funcionamento de 

bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano, determinando que postos de coleta 

de leite humano ordenhado tenham responsabilidade por ações de promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno e por coletar, armazenar e repassar o leite humano ordenhado ao 

banco de leite humano ao qual está vinculado. Este regulamento também permite o 

aproveitamento de leite proveniente de coleta externa, ou seja, ordenhado em domicílio pela 

nutriz (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2006).  
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 Em 2008, pelo decreto da Lei nº 11.770 de 9 de setembro de 2008, foi criado o 

Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação em 60 dias da licença-maternidade 

mediante concessão de incentivo fiscal. Logo, mulheres empregadas por empresas cadastradas 

no programa têm direito à licença maternidade por 6 meses (Brasil, 2008).   

 Também em 2008, o Ministério da Saúde instituiu a Rede Amamenta Brasil, 

abrangendo unidades básicas de saúde, postos de saúde, centros de saúde e unidades de saúde 

da família e objetivando a promoção e o incentivo ao aleitamento materno no âmbito da rede 

primária do Sistema Único de Saúde. Em 2012, esta Rede foi integrada à Estratégia Nacional 

de Promoção da Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), vindo a compor a 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (Passanha, 2013).  

 No sentido de proteger o direito de amamentar da mãe trabalhadora, por meio da 

Portaria nº 193 de 2010, o Ministério da Saúde estabeleceu o direito a salas de amamentação 

em empresas públicas ou privadas (Ministério da Saúde, 2010).  

 Em 2010, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 

expandiu um projeto iniciado em 2007 pelo Centro Municipal de Saúde do Sereno, Paz e Fé. 

Neste Centro Municipal de Saúde eram desenvolvidas atividades de estímulo à doação do 

leite, com elaboração e distribuição de material informativo, e foi criado um posto para 

recebimento de leite humano ordenhado, que era enviado ao Hospital Municipal Herculano 

Pinheiro. Em unidades primárias que aderiam a esta iniciativa foram abertos novos postos, 

que funcionam em parceria com bancos de leite humano, formando a estratégia “Postos de 

Recebimento de Leite Humano do Município do Rio de Janeiro” (PRLHO) (Boccolini, 

2012b; SMSDC-RJ, 2010). O leite doado, ordenhado no domicílio pela mãe doadora, fica 

armazenado no PRLHO por até 15 dias e posteriormente é enviado ao BLH mais próximo, 
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onde é feito o controle de qualidade e processamento, para então ser ofertado aos recém-natos 

de risco internados em unidades neonatais (SMSDC-RJ, 2009).  

 Em 2011, foi implantada a Rede Cegonha, baseada na atenção humanizada à 

mulher e à criança, visando fomentar um novo modelo de atenção à saúde com foco na 

atenção pré-natal, ao parto, ao nascimento, e ao crescimento e ao desenvolvimento da criança 

de zero aos vinte e quatro meses, tendo como um de seus componentes a promoção do 

aleitamento materno e da alimentação complementar saudável (Ministério da Saúde, 2011).  

 Recentemente, através do Decreto nº 8.552 de 3 de novembro de 2015, a Lei nº 

11.265 de 3 de janeiro de 2006 foi regulamentada, passando a estabelecer regras mais 

específicas para a comercialização de produtos para crianças de até três anos (Brasil, 2015).  

1.5 Tendências  

 Os dados de aleitamento materno da mais recente Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), realizada em 2006, foram comparados 

aos dados da PNDS de 1996.  Do total de crianças, 95% haviam iniciado a amamentação, das 

quais 42,9% foram amamentadas na primeira hora de vida, proporção 30% superior ao 

encontrado na PNDS 1996. A proporção de crianças em aleitamento exclusivo aos 2-3 meses 

aumentou de 26,4% em 1996 para 48,2% em 2006. Em 2006, a prevalência de aleitamento 

exclusivo entre as crianças menores de seis meses foi de 38,6%, dado não disponível na 

PNDS de 1996. A duração mediana do aleitamento materno exclusivo passou de 1,1 meses 

em 1996 para 1,4 meses em 2006. A introdução precoce de leite não materno foi alta, mesmo 

entre amamentados, com 18% das crianças já recebendo outros leites no primeiro mês de 

vida, com tendência crescente nas faixas etárias subsequentes, chegando a 48,8%, entre 120 e 

180 dias. Concluiu-se que, embora avanços tenham sido observados, estamos distantes de 

atingir o preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde: 
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aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e manutenção da amamentação 

complementada por outros alimentos até os dois anos de vida ou mais (Ministério da Saúde, 

2009).  

 Venancio et al. (2010), analisando dados da II Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, mostraram que entre 1999 e 

2008 houve um aumento de 30,7 dias na duração mediana da amamentação exclusiva e de 

45,7 dias na mediana da aleitamento materno. Os autores concluem ter havido melhora na 

situação da amamentação ao longo da década analisada, mas afirmam ainda ser necessário 

grande esforço para que o Brasil atinja índices compatíveis com as recomendações da OMS. 

 Castro et al. (2009) analisaram as prevalências de aleitamento materno e de 

aleitamento materno exclusivo na cidade do Rio de Janeiro, observando um incremento de 

61,3% para 73,4% na prevalência de aleitamento em menores de um ano e de 13,8% para 

33,3% na prevalência de aleitamento materno exclusivo, entre os anos de 1996 e 2006, 

independentemente da faixa etária da criança e das condições sociodemográficas da mãe. Tal 

aumento é condizente com a intensificação de ações de promoção da amamentação tanto no 

país, quanto na cidade durante a década estudada, incluindo campanhas de mídia, 

regulamentação da propaganda e distribuição de alimentos substitutos do leite materno, a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação (IUBAAM), entre outras ações.   

1.6 Recomendações atuais 

1.6.1 Indicadores de aleitamento materno 

 A fim de padronizar as categorias utilizadas em pesquisas e publicações sobre 

aleitamento materno, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu em 2001 os seguintes 
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indicadores: 1. Aleitamento materno exclusivo: o lactente recebe apenas leite materno, 

incluindo leite ordenhado ou de wet nurse (ama-de-leite/outra nutriz que não a mãe), podendo 

receber medicamentos, vitaminas e minerais se necessário; 2. Aleitamento materno 

predominante: o lactente recebe leite materno, ordenhado ou de wet nurse, como fonte 

principal de nutrição, mas também pode receber alguns líquidos como água, chá e sucos, além 

de vitaminas, minerais e medicamentos se necessário; 3. Aleitamento materno 

complementado: o lactente recebe leite materno, ordenhado ou de wet nurse e alimentos 

sólidos ou semissólidos, podendo estar recebendo leite não humano e outros; 4. Aleitamento 

materno: lactente recebe leite materno, ordenhado ou de wet nurse, podendo receber qualquer 

outro líquido ou alimento; 5. Alimentação por mamadeira: bebê recebe qualquer líquido 

(incluindo leite materno) ou alimento semissólido através de mamadeira (World Health 

Organization, 2008). 

1.6.2 Recomendação global sobre amamentação 

 Revisão de literatura conduzida pelo grupo Cochrane demonstrou que crianças 

amamentadas exclusivamente até os seis meses de idade ou mais apresentam redução no risco 

de desenvolvimento de infecções gastrointestinais, comparadas àquelas amamentadas 

exclusivamente até os 3 ou 4 meses de idade, com introdução de alimentos complementares a 

partir de então. Além disso, mães de bebês amamentados exclusivamente nos primeiros 6 

meses de vida ou mais apresentaram amenorreia lactacional prolongada e retorno mais rápido 

ao peso gestacional (Kramer & Kakuma, 2004).  

 Baseada nestas evidências, a OMS atualmente determina, como recomendação de 

saúde pública global, que crianças sejam amamentadas exclusivamente durante os primeiros 

seis meses de vida, para alcançar crescimento, saúde e desenvolvimento ideais. A partir do 

sétimo mês, deve haver introdução de alimentos complementares seguros e nutricionalmente 
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adequados, com manutenção da amamentação até os dois anos de idade ou mais. Também se 

recomenda que as mães tenham acesso à ajuda profissional treinada e, quando empregadas, a 

condições favoráveis à amamentação, como licença-maternidade e creches no local de 

trabalho (World Health Organization, 2003a).  

 Em concordância com a OMS, o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento 

materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, seguido de introdução de alimentos 

complementares e manutenção do aleitamento materno até os dois anos ou mais (Ministério 

da Saúde, 2005). 

1.7 Contraindicações ao aleitamento materno 

 Apesar de seus inúmeros benefícios, o aleitamento materno é contraindicado em 

algumas situações. Crianças portadoras de galactosemia não podem ingerir alimentos que 

contenham lactose, portanto não devem ser amamentadas. Além disso, as seguintes condições 

em lactantes caracterizam contraindicação à amamentação: diagnóstico positivo para os vírus 

HIV e T-linfotrópico humano (HTLV), tuberculose ativa não tratada, tratamento com isótopos 

radiativos, antimetabólitos ou quimioterápicos, abuso de drogas e lesões nos mamilos 

causadas pelo vírus do herpes (American Academy of Pediatrics, 2005). 

 Landers et al. (2013) sintetizaram em seu trabalho os vírus potencialmente 

transmitidos através do leite materno, são eles o HIV, HTLV, e os vírus causadores de 

hepatites B e C, citomegalovirose, rubéola, herpes simples e varicela. No entanto, apenas o 

HIV, HTLV e citomegalovírus comprovadamente podem desencadear doenças em crianças 

amamentadas por leite de mães infectadas. 

 Metanálise conduzida por Dunn et al. (1992) indicou que, quando uma mulher 

adquire o vírus HIV no período pós-natal, o risco de transmissão vertical do vírus por meio da 
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amamentação é de 29%; no entanto, quando a infecção da lactante deu-se antes do parto, o 

risco de transmissão para o bebê cai para 14%. Em 2004, após o advento de tratamento 

antirretrovirais e de testes laboratoriais mais avançados, uma metanálise estimou a 

probabilidade acumulada de transmissão do vírus pela amamentação em 9,3% aos 18 meses 

de vida. Além disso, o risco de transmissão foi estimado em 0,78% por mês de amamentação, 

indicando que tal risco é cumulativo (The Breastfeeding and HIV International Transmission 

Study Group, 2004). Em 2007, Becquet et al. mostraram que o risco relativo de transmissão 

do vírus foi 7,5 vezes maior entre crianças amamentadas por 6 meses ou mais, comparadas 

àquelas cuja amamentação foi precocemente interrompida aos 4 meses de vida, e 6 vezes 

maior entre crianças em regime de amamentação complementada, quando comparadas 

àquelas amamentadas exclusivamente, provavelmente graças a contaminantes ou bactérias 

contidos em alimentos que, ao lesar a mucosa intestinal imatura do bebê, facilitam a infecção 

pelo vírus HIV. Portanto, bebês amamentados por menos de 6 meses e em regime exclusivo 

têm menor risco de infecção. Além disso, estudo recente indicou que ter ao menos 90% de 

aderência a tratamentos antirretrovirais está associado a uma redução relativa de 52% na taxa 

de transmissão do HIV através do leite materno, ou seja, bebês amamentados por mães que 

seguem corretamente o tratamento antirretroviral indicado têm o risco de contrair o vírus HIV 

reduzido (Davis et al., 2014). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, mulheres infectadas pelo HIV não devem 

amamentar seus filhos, considerando recomendação da Comissão Nacional da AIDS. Caso o 

lactente precise do leite de sua mãe como fator de sobrevivência, este deve ser oferecido 

somente depois de adequada pasteurização (Ministério da Saúde, 1996). Dada a necessidade 

de evitar a transmissão do vírus HIV, as Nações Unidas recomendam a substituição do leite 

materno de mães HIV positivas quando tal substituição é aceitável, viável, sustentável, segura 

e com preço acessível. Em caso contrário, o aleitamento materno exclusivo é recomendado 
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nos primeiros meses de vida, devendo ser descontinuado assim que possível (World Health 

Organization, 2003b). 

 Segundo o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde, a prevalência de HIV entre mulheres no Brasil no ano de 2012 foi de 0,3% (Ministério 

da Saúde, 2012). No Brasil, o Sistema Único de Saúde garante a toda mulher grávida o acesso 

à testagem para o vírus HIV no primeiro e no terceiro trimestre da gravidez, durante o pré-

natal. Em caso de a gestante não ter realizado pré-natal, a testagem é feita no momento do 

parto por meio do teste rápido (Ministério da Saúde, 2014). A lactação é inibida para as mães 

HIV positivas, enquanto para as mães HIV negativas o aleitamento materno é promovido e 

protegido pela legislação brasileira (Ministério da Saúde, 1996). Além disso, todos os 

indivíduos com diagnóstico positivo para o vírus HIV têm acesso gratuito a tratamentos 

antirretrovirais através do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde, 2013) e todos os 

bebês nascidos de mães com diagnóstico positivo para HIV têm direito, garantido pelo 

Ministério da Saúde, a receber fórmula láctea infantil pelo menos até completar 6 meses de 

idade (Ministério da Saúde, 2014). 

1.8 O aleitamento cruzado 

1.8.1 Definições 

 O aleitamento cruzado (do inglês cross-nursing ou cross-feeding) consiste na 

prática em que uma mulher amamenta uma criança que não é seu filho (Krantz & Kupper, 

1981). É um compartilhamento informal entre mães, não remunerado, podendo ser recíproco 

(Thorley, 2009) e é considerado ocasional, pois a mãe continua amamentando seu próprio 

filho. Geralmente ocorre em situações em que a criança está sob cuidado de uma lactante que 

não é sua mãe (La Leche League Internacional, 2014).  
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 Esta prática difere do wet nursing ou wet feeding, que se refere à transferência da 

amamentação de uma criança para outra mulher, chamada ama de leite (do inglês wet nurse), 

que não é mãe da criança, em troca de remuneração (La Leche League Internacional, 2014). 

Não há tradução específica para tal termo.  

 Difere também de doações de leite humano ordenhado que recentemente vêm 

ocorrendo diretamente entre mães. Com o advento da Internet e as possibilidades de contato 

social que a mesma provém, vêm crescendo relatos de doações diretas entre mães, que se 

comunicam através de mais de 170 grupos sociais em mais de 50 países, como relatado por 

Gribble (2013). Tal prática não se caracteriza como aleitamento cruzado, pois não há 

amamentação direta.  

1.8.2 Histórico 

 Relatos da prática em que uma mulher amamenta o filho de outra pessoa, 

geralmente em troca de remuneração, estão presentes ao longo da história, desde 2000 AC até 

os dias atuais. A atividade de ama de leite até mesmo tornou-se uma profissão, com contratos 

e leis próprias. Durante o Renascimento, especialmente na França, amamentar era 

considerado antiquado e importuno por mulheres de alta classe sociais, as quais contratavam 

mulheres para amamentar seus filhos. A partir do final do século XVIII, com a 

industrialização, esta prática passou a existir entre famílias de baixa renda, nas quais as mães 

não conseguiam amamentar seus filhos, pois precisavam trabalhar. Como alternativa, as 

crianças eram mandadas às casas de amas de leite pagas, com as quais passavam alguns anos. 

O período foi marcado por alta taxa de mortalidade infantil. Com a introdução da mamadeira 

no século XIX, a prática lentamente diminuiu na Europa (Stevens et al., 2009).  
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 No Brasil, sobretudo no século XIX, as amas de leite eram escravas que viviam 

com a família da criança e as alimentavam e cuidavam, muitas vezes em relação íntima e 

carinhosa. Muitas eram alugadas por seus senhores exclusivamente para este fim 

(Koutsoukos, 2008). Algumas características eram importantes na escolha da escrava que 

amamentaria o bebê. Eram escolhidas as mais limpas, bonitas, fortes e principalmente as já 

cristãs e com assimilação brasileira (Quintas, 2009). Tal prática passou a ser desestimulada 

por médicos higienistas, ainda no mesmo século, especialmente durante as constantes 

epidemias de febre amarela e cólera que assolavam as cidades (Koutsoukos, 2008). 

1.8.3 Indicações e contraindicações 

 De acordo com o documento Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, 

nas excepcionais condições em que o leite de uma mulher não é adequado para a 

amamentação de seu filho, a escolha da melhor alternativa depende de circunstâncias 

individuais. Tais alternativas são amamentação realizada por uma lactante saudável, leite 

ordenhado de outra lactante, leite obtido em bancos de leite humano ou substituto ao leite 

humano (World Health Organization, 2003a). Em 2010, após desastre ocorrido no Haiti, a 

Organização Mundial da Saúde emitiu nota com recomendações para situações de 

emergência, dentre as quais sugeria a amamentação cruzada como a opção mais segura para 

alimentar crianças órfãs e garantir sua sobrevivência (World Health Organization, 2010).    

 Em 1993, o Ministério da Saúde lançou portaria na qual determinou, como 

atribuição da equipe de saúde atuante em alojamentos conjuntos, “proibir que as mães 

amamentem outros recém-nascidos que não os seus (amamentação cruzada)” (Ministério da 

Saúde, 1993). 
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 Em 1996, a prática do aleitamento cruzado passou a ser formalmente 

contraindicada pelo Ministério da Saúde, levando em consideração os estudos elaborados pela 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e da 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS) e as recomendações da Comissão 

Nacional de AIDS. Como o aleitamento materno realizado por mães HIV positivas ou 

portadoras de outras doenças transmissíveis pelo leite pode levar à infecção do bebê, é 

recomendado que qualquer leite humano advindo de doação ou da própria mãe portadora de 

infecção deverá ser previamente pasteurizado para eliminação de patógenos (Ministério da 

Saúde, 1996).  

 A organização La Leche League não encoraja ou sugere a realização da 

amamentação cruzada, com base em argumentos físicos e psicológicos. O mais importante 

argumento diz respeito ao risco de transmissão de doenças entre os envolvidos. Além disso, a 

lactante que amamenta outra criança pode ter uma redução no suprimento de leite, 

disponibilizando quantidade insuficiente para seu próprio filho. Outro argumento importante 

está no fato de que bebês de idades diferentes requerem leites maternos com composições 

diferentes, portanto a amamentação de uma criança com idade diferente daquela de seu 

próprio filho não irá prover os nutrientes adequados. Por fim, a amamentação cruzada pode 

prejudicar a criança psicologicamente, confundindo-a e frustrando-a. No entanto, caso a mãe 

insista na prática, a organização sugere que a lactante que amamentará seu filho esteja 

saudável, bem nutrida, não tome nenhuma medicação, não fume, não ingira bebidas alcoólicas 

e seja testada para agentes infecciosos (tuberculose, sífilis, citomegalovírus, herpes, HIV, 

entre outros). Além disso, o filho desta lactante também deve estar saudável, crescendo 

normalmente e livre de infecções (La Leche League Internacional, 2014).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 A fim de revisar o tema aleitamento cruzado na literatura nacional e internacional, 

foi realizada uma busca por meio das bases de dados MedLine e Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Considerou-se como aleitamento cruzado a prática em que uma mulher amamenta 

uma criança que não é seu filho. 

 As palavras-chave utilizadas no MedLine foram “cross-feeding”, “cross-nursing”, 

“peer sharing”, “informal sharing”, cruzadas com “breastfeeding” e “breast milk” e filtradas 

para a espécie humana. Na BVS, utilizou-se “aleitamento cruzado” e “amamentação cruzada”. 

Foram encontrados no Medline seis artigos e na BVS, dez artigos. Foram excluídos cinco 

artigos nos quais a prática relatada não incluía o ato de alimentar o bebê diretamente na 

mama. Após leitura dos resumos ou do artigo integral, foram selecionados cinco artigos, 

pertinentes ao tema, que foram lidos na íntegra. Após busca em suas referências, foram 

encontrados mais três artigos. Os oito artigos selecionados estão expostos a seguir (Quadro 1). 
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Quadro 1. Revisão bibliográfica sobre a prática do aleitamento cruzado. 

1º autor, ano e local de 

publicação 

Lugar, ano de realização e 

população do estudo 

Desenho do estudo e objetivo 

do artigo 
Resultados do artigo Conclusões do artigo 

Vieira, 2001 

Revista do Centro 

Universitário Barão de Mauá 

Ribeirão Preto, SP, 2001 

17 puérperas internadas em um 

hospital filantrópico 

Pesquisa qualitativa 

Estudar conhecimento e 

opiniões de puérperas sobre 

aleitamento cruzado 

Nenhuma foi orientada sobre 

aleitamento cruzado no pré-

natal, 15 amamentariam outra 

criança, 16 deixariam seu filho 

ser amamentado por outra 

mulher. 

Autores concluem que os 

benefícios do leite materno 

superam os riscos de contrair 

doenças, pois estes podem ser 

minimizados. 

Tomeleri, 2008 

Acta Paulista de Enfermagem 

Cambé, PR, 2007 

6 mães adolescentes recrutadas 

em hospital filantrópico 

Pesquisa qualitativa 

Identificar e descrever cuidados 

com o bebê praticados por 

mães adolescentes 

1 mãe praticou o aleitamento 

cruzado por apresentar fissura 

mamilar. 

Mães adolescentes reproduzem 

comportamentos dos familiares 

e vizinhos. 

Gomes, 2015 

Online Brazilian Journal of 

Nursing 

Belford Roxo e Duque de 

Caxias, RJ, 2014 

15 mulheres com experiência 

em amamentação 

Pesquisa qualitativa 

Comprender a prática realizada 

por nutrizes residentes em 

municípios da Baixada 

Fluminense 

O aleitamento cruzado é 

motivado por virtudes morais e 

padrões comportamentais, 

sendo um tema negligenciado 

por profissionais de saúde. 

É necessário redirecionar tais 

virtudes para o estabelecimento 

e fortalecimento de uma rede 

de apoio associada à educação 

em saúde 

Nogueira, 2008 

Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca, 

dissertação de mestrado 

Ceará, 2008 

120 parturientes recrutadas em 

hospital maternidade 

Pesquisa quantitativa 

Avaliar o nível de 

conhecimento e as práticas de 

aleitamento materno e de 

aleitamento cruzado 

 

O aleitamento cruzado foi 

praticado por 32% das 

multíparas, predominantemente 

entre parentes e por 

impossibilidade temporária da 

mãe. 

Há necessidade de promoção 

do aleitamento materno nos 

serviços pré-natais, para 

melhorar o conhecimento e as 

práticas maternas em 

amamentação. 

Krantz, 1981 

Pediatrics 

Estados Unidos, 1981 

3 amigas americanas de classe 

média 

Pesquisa qualitativa 

Descrever a prática de 

amamentação cruzada 

Não foram encontrados 

aspectos fisiológicos, 

sociológico e psicológicos 

negativos associados à prática 

entre as 3 mães. 

Autor conclui ser uma prática 

aceitável, desde que realizada 

entre mães saudáveis. 
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Shaw, 2007 

Women's Studies 

International Forum 

Nova Zelândia, 2003 

12 neozelandesas de 

descendência européia 

Pesquisa qualitativa 

Discutir relatos da prática da 

amamentação cruzada 

Foram apresentadas diversas 

motivações para a prática, 

como alívio do excesso de leite 

e vínculo de confiança entre as 

mães praticantes 

Autora conclui que a prática 

deveria ser revista e analisada 

individualmente, caso a caso, 

para julgá-la benéfica ou não. 

Thorley, 2009 

Breastfeeding Review 

Austrália, 2007-2008, 43 

australianas captadas pela 

internet 

Pesquisa quanti-qualitativa 

Avaliar a prática do aleitamento 

cruzado 

Variadas motivações para a 

prática foram demonstradas, 

assim como a preocupação das 

mães com o estado de saúde da 

nutriz doadora 

A razão mais importante para 

compartilhar a amamentação 

foi o desejo de que os bebês 

fossem exclusivamente 

amamentados com leite 

humano, mesmo na ausência da 

mãe. 

Reyes-Foster, 2015 

Breastfeeding Medicine 

Estados Unidos, 2014 

392 indivíduos captados pela 

internet 

Pesquisa quantitativa 

Identificar práticas 

contemporâneas de 

compartilhamento de leite 

materno 

 

Embora o compartilhamento de 

leite materno envolva 

principalmente a troca de leite 

materno ordenhado entre 

desconhecidos, o aleitamento 

cruzado pode ocorrer 

concomitantemente. 

O compartilhamento de leite 

materno em Central Florida 

parece ser uma atividade 

praticada entre indivíduos 

brancos e socialmente 

privilegiados. 
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 Quatro estudos registram a ocorrência da prática de aleitamento cruzado entre 

brasileiras.  

 Vieira et al. (2001), através de estudo qualitativo com 17 puérperas internadas em 

hospital filantrópico de Ribeirão Preto (SP), buscaram averiguar o seu conhecimento e 

opiniões sobre a prática. Entre as entrevistadas, nenhuma delas havia sido orientada sobre o 

tema aleitamento cruzado durante o pré-natal. Como justificativas para a prática, foram 

citadas a solidariedade, o instinto materno e a saúde do bebê. Apenas duas não amamentariam 

outra criança, alegando exclusividade de seu filho e medo de ser contaminado por alguma 

possível doença do bebê, respectivamente. Sobre a possibilidade de ter seu filho amamentado 

por outra mãe em caso de necessidade, apenas uma puérpera não permitiria. No entanto, 

apenas cinco puérperas concordaram sem restrições. Entre a maioria há restrições para que 

seu filho fosse amamentado por outra: relação próxima com a lactante e confiança em sua 

“limpeza”, significando aspecto geral da nutriz e ausência de doenças transmissíveis pelo 

leite. A opinião dos autores é que os benefícios do leite materno superam os riscos de contrair 

doenças, já que estes podem ser minimizados, especialmente em casos de populações onde a 

desnutrição protéico-calórica e as doenças infecciosas assumem grandes proporções.  

 Tomeleri & Marcon (2008), através de estudo qualitativo com 6 puérperas 

adolescentes recrutadas em hospital filantrópico em Cambé, Paraná e acompanhadas por 6 

meses, observaram que uma puérpera praticou aleitamento cruzado, pois apresentava fissura 

mamilar e esta prática havia ocorrido também com sua primeira filha. Concluiu-se que as 

atitudes das adolescentes espelham-se nas práticas culturalmente aceitas e vivenciadas por 

familiares, amigos e vizinhos.  

 Gomes et al. (2015) realizaram estudo descritivo qualitativo em 2014 com 15 

mulheres com idade superior a 18 anos, que amamentam ou já amamentaram, residentes nos 
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municípios de Belford Roxo (RJ) e Duque de Caxias (RJ). Os autores encontraram que o 

aleitamento cruzado é um tema negligenciado por profissionais de saúde e é uma prática 

motivada por padrões comportamentais e virtudes morais, virtudes estas que são as 

ferramentas que as nutrizes encontram para garantir a fonte de nutrientes e fatores de proteção 

tão necessários à criança e acessíveis por meio da solidariedade, do bem e confiança. Conclui-

se ser necessário redirecionar tais virtudes para o estabelecimento e fortalecimento de uma 

rede de apoio associada a uma educação em saúde que contempla a amamentação cruzada e é 

promovida pelos profissionais que as assistem, a fim de romper esta prática que leva à 

contaminação vertical. 

 Nogueira (2008) buscou avaliar o nível de conhecimento e as práticas de 

aleitamento materno e de aleitamento cruzado de parturientes internadas em uma maternidade 

de Horizonte, cidade do Ceará. Foram entrevistadas 120 parturientes internadas na instituição 

entre janeiro e abril de 2008, das quais 81 eram multíparas, porém 10 não amamentaram seus 

filhos. Dentre as 71 multíparas que amamentaram filhos anteriores, 28,2% afirmaram já ter 

amamentado outra criança além de seu filho, na maioria das vezes filhos de parentes (55,5%) 

e de amigas (25,0%). A prática foi realizada em 75,0% dos casos por distanciamento físico da 

mãe biológica ou doença materna. Além disso, dentre as 81 multíparas, 13,6% afirmaram já 

ter solicitado a outra mulher que amamentasse seu filho, sendo esta outra nutriz uma parente 

(45,0%), amiga (27,5%) ou pessoa desconhecida (27,5%). Os motivos alegados para esta 

solicitação foram a doença materna ou a distância (75,0) e a mãe ter pouco leite (15,0%). No 

total, o aleitamento cruzado foi praticado por 32% das multíparas.  

 Foram encontrados quatro estudos internacionais sobre o tema.  

 No trabalho Cross-nursing: wet nursing in a contemporary context, um grupo de 

três mães americanas, brancas, pertencentes à classe média, casadas e na faixa de idade dos 20 
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anos, que ocasionalmente realizavam aleitamento cruzado para amamentar os três bebês 

envolvidos, foram entrevistadas, na tentativa de entender os aspectos envolvidos na prática, 

incluindo considerações psicológicas e sociológicas. A prática geralmente ocorria quando 

uma mãe estava cuidando do bebê de uma das amigas. Nenhuma alteração física foi 

observada nos bebês, exceto uma única mudança na cor das fezes de um dos bebês, sem 

recorrência. Em relação ao comportamento, os três lactentes demonstraram confusão diante 

da oferta de leite de outra mãe, especialmente ao ouvir sua voz. No entanto, os aleitamentos 

cruzados foram realizados com sucesso.  De acordo com as mães, não houve interrupção na 

oferta de leite para seu próprio filho, assim como não reportaram qualquer alteração no laço 

afetivo entre mãe e filho. O aleitamento cruzado foi descrito por elas como um ato de 

confiança e como um alívio da preocupação sobre a alimentação do filho no caso de ausência 

materna. Os autores, amplamente interessados no assunto, relataram ter encontrado diversos 

outros casos de amamentação cruzada pelo país, classificando a prática como possivelmente 

comum e não-relatada. Segundo suas opiniões pessoais, a prática poderia ser feita desde que a 

lactante estivesse em boa condição de saúde e livre de infecções, como uma saída para mães 

que a necessitam (Krantz & Kupper, 1981). 

 A prática de amamentação cruzada também foi descrita no artigo Cross-nursing, 

ethics, and giving breast milk in the contemporary context, no qual doze neozelandesas de 

descendência européia praticantes do aleitamento cruzado foram entrevistadas. São relatadas 

diversas situações e razões envolvendo a prática, como: o alívio do excesso de leite, um sinal 

de confiança e companheirismo entre amigas ou irmãs, ajuda entre amigas ou irmãs com 

muitos filhos, saciar a fome de criança cuja mãe não se encontrava próxima, resposta a um 

pedido de mães que relataram não produzir leite suficiente e não gostariam que seus filhos 

fossem alimentados com fórmulas infantis, aleitamento de criança cuja mãe recusou-se a 

suprir sua necessidade frequente de leite. Segundo a autora, a amamentação cruzada, que na 
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política contemporânea de aleitamento materno é vista como uma atitude arriscada e 

desviante, deveria ser analisada e considerada individualmente, em seus próprios termos e 

méritos (Shaw, 2007). 

 No artigo Mothers’ experiences of sharing breastfeeding or breastmilk: co-

feeding in Australia 1978–2008, 43 australianas captadas pela internet foram entrevistadas. 

Destas, 39 eram mães heterossexuais, 2 mães homossexuais, e 2 avós. Por categoria 

profissional, 24,5% eram profissionais de saúde, 18,9% de outra profissão de nível superior, 

49,1% donas de casa e 7,6% de outras categorias. Quanto ao relacionamento entre as 

mulheres praticantes do aleitamento cruzado, 45,3% eram irmãs ou cunhadas, 34,0% eram 

amigas, 5,7% conhecidas, 3,8% companheiras e 11,3% tinham outro tipo de relacionamento. 

A principal razão para compartilhar seu leite era atender ao desejo de outras mães de que seus 

filhos fossem alimentados apenas com leite humano, pois havia a consciência coletiva de que 

este é o melhor alimento para seus bebês. Outras razões foram alegadas, como a mãe 

biológica não estar se sentindo bem ou estar ausente no momento em que o bebê demonstrou 

fome. Todas as entrevistadas alegaram preocupação com o estado de saúde e o estilo de vida 

das mulheres que compartilharam o leite que alimentaria seus filhos. Por esse motivo, 

preferencialmente era aceito o compartilhamento de leite de parentes e amigas próximas, que 

não consumissem bebidas alcóolicas ou fumassem. Não houve qualquer relato de que a 

prática de amamentação cruzada interferisse na ligação da mãe com seu filho. Neste artigo 

são discutidos relatos de aleitamento cruzado por meio da retirada manual de leite e envio do 

mesmo para outra mãe, método praticado por 12 australianas (Thorley, 2009).   

 O artigo Milk sharing in practice: a descriptive analysis of peer breastmilk 

sharing aborda o compartilhamento de leite materno na Central Florida/EUA em duas 

diferentes facetas: o aleitamento cruzado e a troca e/ou comercialização de leite materno 

ordenhado combinada via Internet. Foram recrutados 392 indivíduos praticantes do 
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compartilhamento de leite materno por meio de diversos web sites relacionados ao tema 

amamentação, incluindo páginas que especificamente tratam da troca informal de leite 

materno via Internet, e em encontros de apoio ao aleitamento materno. Dados demográficos 

coletados mostraram que cerca de 90% dos participantes eram brancos, 64,6% possuíam 

ensino superior completo e quase metade eram economicamente privilegiados, com renda 

anual de U$70.001,00 ou mais. Dentre os 240 indivíduos doadores de leite materno, 80,4% 

doaram leite materno ordenhado, 19,2% doaram leite materno ordenhado e praticaram o 

aleitamento cruzado (amamentaram uma criança que não seu filho) e apenas um indivíduo 

praticou apenas o aleitamento cruzado. Dentre os 83 receptores, 86,7% receberam leite 

materno ordenhado e 13,3% receberam leite materno ordenhado e tiveram seu filho 

amamentado por outra nutriz. Nenhum doador praticou apenas o aleitamento cruzado. O 

aleitamento cruzado foi mais praticado entre os 69 indivíduos que doaram e receberam leite 

materno: 47,8% praticaram o aleitamento cruzado e compartilharam leite materno ordenhado, 

47,2% exclusivamente compartilharam leite materno ordenhado e apenas 2 indivíduos 

praticaram apenas o aleitamento cruzado. Mais de 90% dos doadores forneceram leite 

materno a desconhecidos, enquanto 36,6% dos receptores adquiriram leite materno de amigos 

e 27,7%, de desconhecidos (Reyes-Foster et al., 2015).  

 Dos oito artigos analisados, cinco são pesquisas qualitativas, um tem perfil quali-

quantitativo e duas são pesquisas quantitativas. As amostras utilizadas (n) variaram de três a 

392 mulheres. Todos os artigos trouxeram relatos da prática do aleitamento cruzado e/ou da 

intenção de praticá-lo. A prevalência do aleitamento cruzado foi mensurada em um deles, em 

32,0%. Foram expostas motivações diversas para a prática, algumas das quais se repetiram, 

como a solidariedade entre as mães, o excesso de leite, e suprir a alimentação do bebê com 

leite materno em caso de distanciamento mãe-bebê, pouco leite, doença, ou problema 

mamário da mãe biológica. Em três dos oito artigos, os autores posicionam-se a favor de uma 
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avaliação individual para casos de aleitamento cruzado, considerando-se os benefícios do leite 

humano quando comparado ao uso de fórmulas infantis. 

3 JUSTIFICATIVA  

 O aleitamento cruzado é um tema pouco estudado pela literatura nacional e 

internacional, como evidenciado pela revisão de literatura realizada. No entanto, parece ser 

uma prática culturalmente aceita em várias populações. Embora contraindicada no Brasil, não 

são incomuns relatos desta prática entre mulheres de todas as idades e classes sociais, em 

rodas de discussão e conversas do dia-a-dia. 

 O aleitamento cruzado vem sendo contraindicado no Brasil há quase 20 anos 

(Ministério da Saúde, 1996), como medida para evitar a transmissão vertical do vírus HIV. 

No entanto, não há estudos prévios ou posteriores a esta Portaria que tenham mensurado a 

prevalência desta prática, portanto não se sabe se a mesma tem se mantido, se foi reduzida, ou 

mesmo se expandiu no período. Da mesma forma, não se buscou conhecer o perfil das mães 

que o praticam, para verificar se há grupos de risco envolvidos ou se esta prática é 

generalizada pelos vários estratos sociais.  

 O aleitamento cruzado tem sido, portanto, uma questão de saúde pública 

negligenciada, não recebendo a devida atenção, seja para coibi-la de forma eficaz, seja para 

reavaliá-la e aceitá-la em determinadas circunstâncias e contextos, como sugerido pela 

Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2003a).  

 Questiona-se: a postura radicalmente contrária ao aleitamento cruzado, sem 

qualquer avaliação do contexto materno e sem considerar que estas mães têm acesso ao teste 

anti-HIV, será a ideal? Contraindicada ou reavaliada, a prática do aleitamento cruzado precisa 
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ganhar atenção, para que qualquer decisão tomada seja de fato incorporada ao sistema de 

saúde e monitorada. 

 Este trabalho tem como objetivo mensurar a prática do aleitamento cruzado, 

identificar o perfil das mães que o praticam e analisar os fatores associados a esta prática. 

Com isso, espera-se contribuir para a construção de conhecimento científico necessário para o 

posicionamento das autoridades de saúde, para que, sabedores da dimensão desta prática e de 

seus fatores de risco, possam atuar efetivamente sobre a questão, contribuindo para a saúde e 

bem estar das mães e crianças brasileiras. 

4  OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

 Analisar a prática de aleitamento cruzado em usuárias de unidades básicas de saúde.  

4.2 Objetivos específicos: 

1. Estimar a prevalência de aleitamento cruzado em usuárias de unidades básicas 

de saúde. 

2. Identificar o tipo de relacionamento entre as mães que praticaram o 

aleitamento cruzado.  

3. Identificar as razões alegadas para a prática do aleitamento cruzado. 

4. Analisar os fatores associados ao aleitamento cruzado. 

5 MÉTODOS E RESULTADOS 

 Os métodos utilizados estão expostos nos dois artigos científicos que compõem o 

capítulo 6 desta dissertação. Já as pesquisas que deram margem a estes artigos estão detalhadas a 

seguir.  
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5.1 Métodos - Estudo 1 

 O primeiro estudo é parte da pesquisa “Avaliação dos fatores associados à doação 

de leite materno por usuárias de unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro”, 

financiada pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro – FAPERJ, modalidade de auxílio à pesquisa APQ-1. Esta pesquisa foi coordenada 

pela Profª Drª Maria Inês Couto de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, e contou 

com a participação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro. Trata-se de pesquisa com delineamento transversal, cuja população 

foi composta por uma amostra representativa (n=695) das mães de crianças menores de um 

ano assistidas pelas nove unidades básicas do Sistema Único de Saúde (SUS) que possuíam 

Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) no município do Rio de 

Janeiro em 2013. O projeto de pesquisa foi desenhado com o intuito de investigar diversos 

desfechos relativos à doação de leite humano e à amamentação. As fontes de dados foram 

questionários estruturados aplicados às mães nos meses de novembro e dezembro de 2013. Foram 

consideradas como variáveis de exposição características sociodemográficas maternas e 

contextuais, características da assistência recebida durante a gravidez e o parto, características do 

recém-nascido, bem como hábitos e atividades maternas, assistência na unidade básica e 

características do bebê. Para este estudo, as razões de prevalência ajustadas foram obtidas por 

modelo de regressão de Poisson com variância robusta, seguindo modelo conceitual 

hierarquizado, de acordo com a proximidade temporal de cada variável com o desfecho (Victora 

et al., 1997) (Figura 1). 
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Características maternas 

Idade 

Cor da pele 

Escolaridade 

Renda materna 

Paridade 

Experiência prévia de amamentar 

 

Características contextuais 

Local de moradia 

Presença de companheiro 

Chefe da família 

Morar com sogra ou mãe 

Número de moradores na 

residência 

 

Características do pré-natal : 

Número de consultas de pré-natal 

Local de realização pré-natal 

Orientação sobre aleitamento 

materno durante o pré-natal 

 

Características do parto: 

Em Hospital Amigo da Criança  

Tipo de parto 

 

Características do recém nato  

e da assistência no hospital: 

Idade gestacional  

Peso ao nascer 

Internação em unidade neonatal 

Primeira mamada na 1ª hora de 

vida 

Tipo de aleitamento na alta 

hospitalar 

 

Características e hábitos 

maternos e da assistência na 

unidade básica: 

Hábito de fumar 

Habito de ingerir bebida alcoólica 

Percepção da própria saúde 

Estar estudando 

Exercer trabalho remunerado 

Orientação sobre ordenha manual 

Percepção de ajuda para 

amamentar 

 

Características do bebê e da 

assistência na unidade básica: 

Cuidador principal 

Estar na creche 

Uso de mamadeira 

Uso de chupeta 

 

 

Aleitamento 

cruzado 

 

Sexo do bebê 

Idade do bebê 

   
Figura 1. Modelo teórico da prática de aleitamento cruzado em mães usuárias de unidades básicas de saúde no município do Rio de Janeiro, 2013. 
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5.2 Métodos - Estudo 2 

 O segundo estudo é parte da pesquisa "Capital Social e fatores psicossociais 

associados à prematuridade e ao baixo peso ao nascer", coordenada pela Profª Draª Maria do 

Carmo Leal da Fundação Oswaldo Cruz, com apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas 

Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ e do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Foi pesquisada uma coorte de 

gestantes oriundas do atendimento público ao pré-natal de duas cidades de médio porte do 

Estado do Rio de Janeiro, com o objetivos principal de investigar a influência de fatores 

sociais, em nível coletivo, e de fatores psicossociais, em nível individual, sobre a 

prematuridade e o baixo peso ao nascer. As cidades, uma da região metropolitana e outra da 

região serrana, foram escolhidas por possuírem perfis demográficos semelhantes e perfis 

socioeconômicos distintos, bem como diferenças no perfil de atenção à saúde (Leal, 2011). As 

mulheres foram recrutadas em cinco unidades públicas de saúde que ofereciam atendimento pré-

natal, que representavam 90% de todo o atendimento pré-natal público. Foram elegíveis gestantes 

no primeiro trimestre de gestação e o acompanhamento aconteceu por monitoramento telefônico, 

sendo agendadas entrevistas domiciliares durante o seguimento e entrevistas na maternidade no 

período de pós-parto. Foram realizadas entrevistas em quatro momentos: pré-natal (primeiro 

trimestre da gestação), pós-parto imediato (até 30 dias pós-parto), aos três e seis meses de 

vida do bebê (com 15 dias de tolerância cada).  

 O presente estudo tem delineamento transversal, aninhado à coorte de gestantes e 

incluiu todas as mulheres entrevistadas aos seis meses de vida de seus bebês (n=1318). 

Características maternas e contextuais foram consideradas como variáveis distais, características 

do pré-natal e parto como variáveis intermediárias, enquanto atividades e hábitos maternos e a 

assistência da criança foram consideradas como variáveis proximais. Para este estudo, as razões 

de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com variância 

robusta, seguindo modelo conceitual hierarquizado (Victora et al., 1997). 
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 Por conta do número restrito de figuras que podem ser submetidas às revistas 

científicas de interesse, além dos resultados apresentados nos artigos a seguir, alguns 

resultados complementares estão expostos nos anexos desta dissertação. Nestes, constam as 

análises bivariadas entre características maternas e contextuais, características do pré-natal, do 

parto, do bebê e da assistência ao parto, características e hábitos maternos e de sua assistência 

na unidade básica e do bebê e de sua assistência na unidade básica, consideradas as variáveis 

de exposição, e as duas modalidades do aleitamento cruzado separadamente (amamentar um 

bebê que não sei filho ou ter seu filho amamentado por outra nutriz), utilizando-se teste qui-

quadrado de Pearson, com intervalos de confiança de 95% (Anexos 4 a 11). Estas análises 

foram feitas a fim de verificar se o comportamento das mães que amamentavam outras 

crianças era diferente do comportamento daquelas que deixavam seus filhos serem 

amamentados por outras nutrizes. Além disso, investigou-se o perfil das mães praticante do 

aleitamento cruzado nas três cidades estudadas, segundo modalidade praticada (Anexo 12). 

Como poucas diferenças foram encontradas, optou-se pelo desfecho único "aleitamento 

cruzado", apresentado nos artigos científicos a seguir. 

 



 

34 

 

6 ARTIGOS CIENTÍFICOS 

6.1 Artigo 1: von Seehausen MP, Oliveira MIC, Boccolini, CS. Fatores associados ao 

aleitamento cruzado. Cienc Saude Colet [periódico na internet] 2015 nov. [Citado em 

13 jan 2016]; Está disponível em:  

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/artigo_int.php?id_artigo=15396  

 

Fatores associados ao aleitamento cruzado 

Factors associated with cross-nursing 

 

RESUMO 

Objetivo: estimar a prevalência e analisar os fatores associados ao aleitamento cruzado. 

Métodos: estudo transversal conduzido em 2013 mediante entrevista com amostra 

representativa de mães de crianças <1 ano (n=695) em nove unidades básicas do Rio de 

Janeiro/RJ. Foram estudadas características sociodemográficas, da assistência à gravidez, ao 

parto e na atenção básica, hábitos maternos e características do bebê. Razões de prevalência 

ajustadas foram obtidas por regressão de Poisson, sendo mantidas no modelo final as 

variáveis que se associaram ao desfecho (p≤0,05). 

Resultados: o aleitamento cruzado foi praticado por 29,4% das mães, geralmente entre 

parentes ou amigas. Mostraram-se diretamente associadas à prática: ser mãe adolescente 

(RP=1,595), tabagismo (RP=1,396), consumo de bebida alcoólica (RP=1,613), regime 

inadequado de alimentação do bebê (RP=1,371) e a idade do bebê em meses (RP=1,066). O 

trabalho materno formal mostrou-se inversamente associado ao aleitamento cruzado 

(RP=0,579).  

Conclusões: o aleitamento cruzado tem prevalência relevante entre mães assistidas por 

unidades primárias de saúde. Esse tema deve ser mais abordado, especialmente entre os 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/artigo_int.php?id_artigo=15396
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grupos mais vulneráveis, devido à associação com a adolescência e com hábitos inadequados 

de saúde.  

Aleitamento materno. Aleitamento cruzado. Atenção primária à saúde. Estudos 

transversais. Saúde da criança.  

 

 

ABSTRACT  

Objective: To estimate the prevalence and to analyze the factors associated with cross-

nursing. 

Methods: Cross-sectional study conducted in 2013 by means of interview with a 

representative sample of mothers of infants less than one year old (n=695) assisted by nine 

primary health units in Rio de Janeiro City, Brazil. We studied sociodemographic 

characteristics; pregnancy, childbirth and primary care assistance; maternal habits and baby 

features. We obtained adjusted prevalence ratios (PR) by Poisson Regression, retaining in the 

final model variables associated with the outcome (p ≤ 0.05). 

Results: Cross-nursing was practiced by 29.4% of the mothers. Most practitioner mothers 

were relatives or friends. The following variables were directly associated with cross-nursing: 

being an adolescent mother (PR=1.595), smoking (PR=1.396), alcohol consumption 

(PR=1.613), inappropriate baby feeding habits (PR=1.371) and infant's age in months 

(PR=1.066). Maternal formal employment was inversely associated with the practice 

(PR=0.579). 

Conclusions: cross-nursing has a relevant prevalence among mothers assisted by primary 

health care units in Rio de Janeiro City. This issue should be addressed, especially among the 

most vulnerable groups, due to the association with adolescence and with unhealthy habits. 

Breast Feeding. Cross-nursing. Primary health care. Cross-sectional studies. Child 

health.  
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INTRODUÇÃO 

A amamentação possui diversas vantagens: estimula o crescimento e o desenvolvimento 

motor e cognitivo do bebê
 
e tem impacto significativo na redução da morbi-mortalidade 

infantil.
1,2,3

 Desde a década de 1980, quando foi lançado o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno, as políticas de estímulo, proteção e apoio ao aleitamento materno vêm 

resultando em aumento na duração mediana do aleitamento materno: de 2,5 meses em 1975 

para 14,0 meses em 2006.
4,5,6

  

O aleitamento cruzado consiste na prática em que uma mulher amamenta uma criança que não 

é seu filho, um compartilhamento informal entre mães, não remunerado, podendo ser 

recíproco. É considerado ocasional, pois a mãe continua amamentando seu próprio filho e 

geralmente ocorre em situações em que a criança está sob o cuidado de uma lactante que não 

é sua mãe.
7,8,9

 Esta prática é culturalmente aceita no Brasil, possivelmente devido à tradição 

das amas de leite, que no século XIX amamentavam e cuidavam das crianças de famílias com 

as quais viviam.
10

  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas excepcionais condições em que o leite 

de uma mulher não é adequado ou não está disponível para a alimentação de seu filho, a 

escolha da melhor alternativa depende de circunstâncias individuais ou coletivas, como 

catástrofes. Tais alternativas são: amamentação realizada por uma lactante saudável, leite 

ordenhado de outra lactante, leite obtido em bancos de leite humano ou substituto ao leite 

humano.
11,12

 No Brasil, o aleitamento cruzado é formalmente contraindicado pelo Ministério 

da Saúde, desde 1996, devido ao risco de transmissão vertical do HIV pela amamentação.
13

 

O aleitamento cruzado é um tema pouco estudado pela literatura. Embora desaconselhado no 

Brasil há cerca de 20 anos, não foram encontrados artigos que tenham descrito a prevalência 

desta prática e investigado os seus determinantes. Não se sabe, portanto, se a prática do 

aleitamento cruzado tem se mantido, se foi reduzida, ou mesmo se expandiu no período. Este 
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trabalho teve por objetivo estimar a prevalência de aleitamento cruzado em mulheres 

assistidas por unidades básicas de saúde e analisar os fatores associados à prática.  

 

MÉTODOS 

Estudo transversal, cuja população foi composta por uma amostra representativa das mães de 

crianças menores de um ano assistidas pelas nove unidades básicas do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que possuíam Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) 

no município do Rio de Janeiro em 2013. Dentre os nove PRLHO, seis funcionavam em 

Clínicas da Família e três em Centros Municipais de Saúde, distribuídos em cinco das dez 

áreas de planejamento da cidade.
14

 O presente estudo faz parte da pesquisa “Avaliação dos 

fatores associados à doação de leite materno por usuárias de unidades básicas de saúde da 

cidade do Rio de Janeiro” e contou com apoio da FAPERJ. Foram selecionadas para o estudo 

unidades básicas com PRLHO, pois nestas unidades as mães teriam possibilidade de doar seu 

leite de uma forma institucional.    

O projeto de pesquisa foi desenhado para a investigação de vários desfechos relativos à 

doação de leite humano e à amamentação e o tamanho da amostra original foi definido com 

base em uma prevalência de 50% dos desfechos (pois garante o maior tamanho de amostra 

possível para nível de erro e confiança controlados), com alfa de 5% e beta de 80% para 

detectar uma razão de chances de 1,5, resultando em uma amostra de 697 sujeitos.
15

 A 

quantidade de mães entrevistadas em cada unidade foi proporcional à média do número de 

crianças menores de um ano acompanhadas pela unidade no bimestre anterior ao trabalho de 

campo. 

As fontes de dados foram questionários estruturados aplicados às mães nos meses de 

novembro e dezembro de 2013. Os instrumentos foram testados previamente em estudo 

piloto, conduzido nos meses de setembro e outubro de 2013, em duas unidades básicas do 
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município do Rio de Janeiro. Entrevistadoras, nutricionistas e enfermeiras foram capacitadas 

para aplicação dos questionários de forma padronizada em treinamento teórico-prático com 

carga horária de 20 horas e participaram do estudo piloto. O trabalho de campo contou com a 

supervisão de uma profissional com prática em pesquisa e dos pesquisadores envolvidos. Em 

cada unidade básica de saúde a entrevistadora correspondente coletou dados em todos os 

turnos de atendimento até que o tamanho amostral correspondente fosse atingido. O período 

de coleta de dados em cada unidade variou de 25 dias a um mês e meio.  

Foram consideradas como variáveis de exposição as características sociodemográficas 

maternas e contextuais (idade, cor da pele, escolaridade, renda materna, paridade, experiência 

prévia de amamentar, local de moradia, presença de companheiro, chefe da família, morar 

com sogra ou mãe e número de moradores na residência), características da assistência 

recebida durante a gravidez e o parto e características do recém-nascido  (número de consultas 

pré-natais, local de realização do pré-natal, orientação sobre aleitamento materno durante o 

pré-natal, tipo de hospital, tipo de parto, idade gestacional do bebê, peso ao nascer, internação 

em unidade neonatal, primeira mamada na primeira hora de vida e tipo de aleitamento na alta 

hospitalar) e os hábitos e atividades maternas, a assistência na unidade básica e características 

do bebê (fumar pelo menos um cigarro por dia, ingerir bebida alcoólica pelo menos uma vez 

por semana, percepção da própria saúde, estar estudando, exercer trabalho remunerado formal 

ou informal, percepção de ajuda para amamentar, sexo do bebê, idade do bebê em meses, 

número de consultas do bebê, cuidador principal, estar na creche, regime adequado de 

alimentação do bebê, uso de mamadeira e uso de chupeta). A variável "regime adequado de 

alimentação do bebê” foi construída a partir de informações sobre a idade do bebê e o tipo de 

alimentação recebida. O regime alimentar foi considerado adequado quando o bebê menor de 

seis meses de idade estava em aleitamento materno exclusivo (AME) ou quando a criança no 
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segundo semestre de vida recebia leite materno complementado por fruta e/ou suco de frutas e 

por papa salgada e/ou comida de panela.    

Os dados sobre o aleitamento cruzado foram obtidos por meio de dois conjuntos de perguntas: 

1.“Desde que o/a (nome do bebê) nasceu, você amamentou alguma outra criança sem ser seu 

filho/a?”; “Esta(s) crianças era(m) filha(s) de quem?”; “Por que você amamentou estas 

criança(s)?” e 2.“O/a (nome do bebê) foi amamentado alguma vez por outra pessoa?”; “Quem 

era(m) esta(s) mulheres que amamentou(aram) o/a (nome do bebê)?; "Por que esta mulher 

amamentou (nome do bebê)?”. No entanto, como o perfil das mães que praticaram as duas 

formas de aleitamento cruzado (a mãe ter amamentado outra criança que não o seu filho e a 

mãe ter o seu filho amamentado por outra nutriz) foi semelhante (dados não expostos), optou-

se por empregar um desfecho único: o aleitamento cruzado, que compreendeu as duas formas 

referidas.  

Análise univariada foi desenvolvida para conhecimento da distribuição das variáveis de 

exposição e do desfecho sob investigação, a prática do aleitamento cruzado. Em seguida foi 

conduzida uma análise bivariada entre cada variável de exposição e o desfecho, utilizando-se 

teste qui-quadrado de Pearson, com intervalos de confiança de 95%. As variáveis que 

obtiveram valor de p ≤ 0,20 foram incluídas na modelagem estatística. 

As razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com 

variância robusta, pois o desfecho apresentou prevalência elevada.
16

 O modelo final, utilizado 

para estimar medidas de associação com seus respectivos intervalos de confiança de 95%, foi 

composto pelas variáveis de exposição que obtiveram valor de p ≤ 0,05. A regressão seguiu 

modelo conceitual hierarquizado, segundo a proximidade temporal de cada variável com o 

desfecho.
17

 Foram consideradas como variáveis distais as características maternas e 

contextuais, como variáveis intermediárias as características do pré-natal, do parto, do recém-
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nascido e da assistência hospitalar e como variáveis proximais os hábitos e atividades 

maternas, a assistência na unidade básica e as características do bebê. 

 

RESULTADOS 

A prevalência de aleitamento cruzado entre as mães foi de 29,4% (n=204), sendo que 10,8% 

(n=75) amamentaram uma ou mais crianças que não o seu filho, 9,8% (n=68) tiveram seu 

filho amamentado por uma ou mais nutrizes e 8,8% (n=61) praticaram as duas formas de 

aleitamento cruzado.  

Mais da metade das mães praticantes (56,4%) tinha relação de parentesco com a outra nutriz 

envolvida e a principal motivação para a prática foi o bebê estar sendo cuidado por uma nutriz 

que não sua mãe (51,5%) (Tabela 1). 

Entre as mães entrevistadas, 22,7% eram adolescentes, 73,5% se autodeclararam de cor não 

branca e 77,6% tinham ensino fundamental incompleto (Tabela 2). Fizeram o pré-natal em 

unidade básica de saúde 79,1% das mães, 78,7% foram orientadas sobre aleitamento materno, 

41,7% dos partos foram operatórios e 16,3% dos bebês ficaram internados em unidade 

neonatal (Tabela 3). Em relação aos hábitos maternos, 11,1% das mães fumavam (pelo menos 

um cigarro por dia), 11,7% consumiam bebida alcoólica (em geral, ocasionalmente) e 17,4% 

das mães percebia sua saúde como ruim ou regular. Foram orientadas sobre a ordenha manual 

das mamas 18,7% das mães. A grande maioria das mães (89,5%) era a principal cuidadora de 

seu filho, 8,9% das mães estudavam e 63,2% não trabalhavam (Tabela 4).  

Na análise bivariada, mostraram-se associadas ao aleitamento cruzado as variáveis distais: 

idade, cor da pele, escolaridade e renda maternas, local de moradia e viver com companheiro 

(Tabela 2), as variáveis intermediárias: local de realização do pré-natal e orientação sobre 

aleitamento materno durante o pré-natal (Tabela 3) e as variáveis proximais: hábito de fumar, 

consumo de bebida alcoólica, percepção da própria saúde, trabalho materno atual, percepção 
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de ajuda para amamentar, alimentação adequada, uso de mamadeira e idade do bebê à época 

da entrevista (Tabela 4).  

No modelo múltiplo hierarquizado, mostraram-se diretamente associados ao aleitamento 

cruzado: ser mãe adolescente (RP=1,595), hábito de fumar (RP=1,396), consumo de bebida 

alcoólica (RP=1,613), regime inadequado de alimentação do bebê (RP=1,371) e a idade do 

bebê em meses (RP=1,066). O trabalho materno formal mostrou-se inversamente associado à 

prática (RP=0,579) (Tabela 5).  

 

DISCUSSÃO 

Embora desaconselhado no Brasil pelo Ministério da Saúde há duas décadas, quase um terço 

das mães entrevistadas praticou o aleitamento cruzado.
13

 Esta prevalência foi próxima à 

encontrada em estudo transversal conduzido em 2008 com 120 mães que tiveram seus filhos 

em maternidade pública do município de Horizonte/Ceará (32,0%) e inferior à encontrada em 

usuárias do SUS de duas cidades de médio porte do Rio de Janeiro em estudo de coorte 

conduzido de 2008 a 2010 (39,5%).
18,19 

Observou-se que, na maioria das vezes, as mães praticantes eram parentes ou amigas e o 

aleitamento cruzado ocorria por ocasião do cuidado do bebê por uma nutriz que não a sua 

mãe. Estudos em outros cenários também observaram tal comportamento. Entre mais de 70% 

das mães que praticaram o aleitamento cruzado em Horizonte/Ceará, este ocorreu entre 

parentes ou amigas e em ocasiões em que a mãe estava distante e o bebê estava sob os 

cuidados de outra nutriz.
18

 Thorley
8
 (2009) verificou que, dentre 43 australianas praticantes 

do aleitamento cruzado captadas pela internet, 45,3% realizavam a prática com irmãs ou 

cunhadas e 34,0% com amigas. No trabalho de Krantz e Kupper
7
 (1981), três mães 

americanas praticantes do aleitamento cruzado entre si relataram que a prática geralmente 



 

42 

 

ocorria quando uma mãe estava cuidando do bebê de uma das amigas, aliviando a 

preocupação com a alimentação da criança no caso da ausência materna.  

No Brasil, vem sendo desenvolvida uma política de promoção ao aleitamento materno há 

mais de 30 anos, que vem sensibilizando as mães sobre a importância da amamentação e do 

leite materno para a saúde de seus filhos.
4
 Como nem sempre as mães conseguem estar 

próximas de seus filhos ou adquirir as habilidades necessárias à ordenha do leite materno para 

a sua administração por outra pessoa, é possível que o aleitamento cruzado, para elas, pareça 

ser uma forma viável de manter a amamentação e o fornecimento de leite humano ao bebê, 

possivelmente pelo seu desconhecimento do risco de transmissão vertical de HIV e outras 

doenças pelo leite humano.
20

  

Na análise múltipla, a prevalência de aleitamento cruzado aumentou 6,6% a cada mês de vida 

do bebê. Também se mostraram diretamente associados ao aleitamento cruzado: adolescência, 

hábito de fumar, consumo de bebida alcoólica, não dispor de trabalho materno formal, e 

oferecer a seus filhos um regime alimentar inadequado. Logo, o aleitamento cruzado parece 

estar relacionado a uma maior vulnerabilidade materna, pela idade das mães que o praticam, 

pela ausência de direitos trabalhistas e por estas mães não seguirem as orientações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde quanto a hábitos de vida e de alimentação do bebê.  

Adolescentes costumam ter relações de amizade bastante estáveis, passando boa parte do seu 

tempo em atividades de socialização com os amigos, compartilhando sentimentos e 

experiências, sendo a confiança uma característica bastante valorizada.
21

 Mulheres jovens 

costumam procurar redes de apoio informal para lidar com os desafios da gravidez e da 

maternidade, tanto proporcionando apoio quanto o recebendo.
22

 Estas características da mãe 

adolescente podem ter contribuído para a prevalência de aleitamento cruzado 60% superior 

encontrada nesta faixa etária, possivelmente vivenciada enquanto uma prática de interação 

social e de ajuda mútua. 
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Quanto aos hábitos de vida, diversos traços de personalidade do indivíduo fumante 

contribuem para o início e a manutenção do hábito de fumar: Rondina et al.
23

 (2007) 

verificaram que fumantes tendem a ser mais extrovertidos e sociáveis, mas também ansiosos, 

inseguros, vulneráveis e até mesmo depressivos. O consumo de bebidas alcoólicas é um 

comportamento presente na maioria das culturas, estando associado a celebrações, situações 

de negócio e sociais, cerimônias religiosas e eventos culturais.
24

 Embora tal consumo seja 

contraindicado durante a gestação e a lactação, Oliveira e Simões
25 

(2007) observaram que 

10% das gestantes frequentadoras de unidade de saúde no Estado do Rio de Janeiro ingeriam 

bebidas alcoólicas moderadamente, especialmente em festas. Tanto as mães fumantes quanto 

as que ingeriam bebidas alcoólicas apresentaram uma maior prevalência (40% e 60%, 

respectivamente) de aleitamento cruzado, apontando, da mesma forma, para a dimensão social 

e de suporte mútuo da prática. 

Em resultados preliminares de estudo de coorte realizado em dois municípios do Rio de 

Janeiro, o trabalho informal aumentou a prevalência do aleitamento cruzado em 25%.
19

 No 

presente estudo, esta categoria de variável sinalizou o mesmo tipo de efeito, porém não 

alcançou significância estatística. Já o trabalho materno formal reduziu a prática do 

aleitamento cruzado em 42%, provavelmente porque estas mulheres dispõem de licença 

maternidade e de outros direitos trabalhistas que protegem o aleitamento materno. 

Em estudo realizado em Porto Alegre, práticas recomendadas de aleitamento materno e de 

alimentação complementar saudável foram mais frequentes entre mães que seguiam as 

recomendações dos profissionais de saúde e que entendiam a importância da alimentação 

adequada para seus filhos, porém cerca de 50% das mães não seguiam estas recomendações.
26

 

Embora as orientações dadas por profissionais de saúde sejam consideradas importante fonte 

de informação pelas mães, tais orientações podem se mostrar difíceis de entender ou 

conflitantes. As atitudes maternas em relação ao tipo de alimentação a ser oferecida aos seus 
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filhos são fortemente influenciadas por familiares, amigos e parceiros.
27,28

 No presente estudo, 

o aleitamento cruzado foi mais praticado por mães que não seguiam as recomendações 

preconizadas quanto à alimentação de seus filhos, possivelmente por não receberem e/ou não 

compreenderem as informações fornecidas pelos profissionais de saúde ou por darem 

preferência a conselhos fornecidos por familiares e amigos. 

Foi interessante observar que nenhuma variável relativa à assistência pré-natal, ao parto ou à 

díade mãe-bebê se mostrou associada ao aleitamento cruzado.  O presente estudo não 

investigou se as mães entrevistadas foram orientadas pela equipe de saúde sobre a 

contraindicação à prática do aleitamento cruzado. No entanto, estas orientações parecem ser 

pouco frequentes e pontuais. Vieira et al
29

 (2001), em estudo qualitativo com 17 puérperas 

internadas em hospital filantrópico de Ribeirão Preto/SP, encontraram que nenhuma delas 

havia sido orientada sobre o tema no pré-natal.   

Não foi encontrada associação entre o aleitamento cruzado e características do bebê, como o 

nascimento pré-termo e o baixo peso ao nascer, indicando que não foi a vulnerabilidade da 

criança que se associou a esta prática, e sim as características maternas. As atitudes de uma 

mulher frente à amamentação estruturam-se a partir da interação com o recém-nascido, a 

comunidade, seus familiares e suas atividades diárias, sendo a amamentação 

socioculturalmente condicionada, impregnada por ideologias e determinantes que resultam 

das condições concretas da vida.
30,31

 A mera transmissão de informação dos profissionais de 

saúde para as mães não costuma ser suficiente para determinar as ações da mãe em relação às 

práticas alimentares de seu filho.
26

 Portanto, é possível assumir que cartazes e instruções 

esporádicas contraindicando o aleitamento cruzado podem não ser suficientes para impedi-lo, 

enquanto prática social impregnada pela cultura.  

É importante ressaltar que o presente estudo apresenta limitações. Pelo seu delineamento 

transversal, não se dispõe de informação sobre o momento de início e de término da prática 
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do aleitamento cruzado, impossibilitando o estabelecimento de relação causal entre o 

desfecho e a maior parte das variáveis proximais investigadas. Além disso, a única fonte de 

informação disponível sobre a prática foi a entrevista materna, o que inviabiliza a estimação 

de possível viés de informação, uma vez que não existem registros oficiais sobre o 

aleitamento cruzado e o mesmo não foi observado diretamente. A escassez de dados sobre a 

prática na literatura também limita a possibilidade de comparação com outros contextos, uma 

vez que mais estudos sobre o aleitamento cruzado enriqueceriam a discussão do tema.     

Conclui-se que, embora contraindicada pelo Ministério da Saúde e negligenciada pela 

literatura, a prática do aleitamento cruzado tem prevalência relevante entre mães assistidas 

pelo SUS no contexto da cidade do Rio de Janeiro e ocorre especialmente entre mães 

próximas e na ocasião do cuidado do bebê por outra nutriz que não sua mãe. Tal prevalência 

aumenta com a idade do bebê e é maior entre mães mais vulneráveis: jovens, adeptas de 

hábitos não saudáveis e não trabalhadoras formais.  

É importante que futuros estudos investiguem o conhecimento materno sobre aleitamento 

cruzado e a cobertura e o teor das orientações prestadas sobre o tema na assistência pré-natal, 

ao parto e à díade mãe-filho em diferentes contextos e cenários. Sugere-se, também, que 

sejam conduzidos estudos longitudinais que aprofundem a investigação de fatores associados 

ao aleitamento cruzado e que explorem aspectos não abordados no presente trabalho, como a 

duração da prática do aleitamento cruzado e a sua extensão para além das frequentadoras do 

Sistema Único de Saúde.   

Recomenda-se, portanto, que a prática do aleitamento cruzado seja mais estudada e se torne 

objeto de reflexão pelos profissionais das instituições de saúde e pela sociedade como um 

todo, seja para desestimulá-la de forma efetiva, por meio de aconselhamento, seja para 

reavaliá-la e aceitá-la em determinadas circunstâncias e contextos, como sugerido pela OMS. 
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Tabela 1. Prática de aleitamento cruzado segundo a relação entre as mães envolvidas e 

motivações. Município do Rio de Janeiro, RJ, 2013. 

Características N % 

Relação entre as mães envolvidas   

Parente 115 56,4 

Amiga ou vizinha 52 25,5 

Desconhecida 12 5,9 

Parente (e/ou) amiga (e/ou) desconhecida 25 12,3 

Motivações   

Cuidar do bebê 105 51,5 

Mãe com pouco leite 51 25,0 

Curiosidade 7 3,4 

Necessidade da nutriz 6 2,9 

Mãe estava doente 5 2,5 

Mais de uma motivação 30 14,7 

Total 204 100,0 
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Tabela 2. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado segundo 

características maternas e contextuais. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

Características N % % AC RP p-valor 

Idade da mãe       

20 anos ou mais  537 77,3 25,5 1  

13 a 19 anos  158 22,7 42,4 1,662 <0,001 

Cor da pele      

Branca  184 26,5 25,0 1  

Não branca  510 73,5 31,0 1,239 0,127 

Escolaridade materna       

8 anos completos ou mais  539 77,6 27,8 1  

Até 7 anos completos  156 22,4 34,6 1,244 0,101 

Renda materna       

1 salário mínimo ou mais  202 29,3 20,3 1  

Menos de 1 salário 

mínimo ou sem renda  

487 70,7 33,3 1,639 0,001 

Paridade       

Primípara  328 47,2 30,8 1  

Multípara  367 52,8 28,1 0,911 0,431 

Experiência com AM       

Nunca amamentou antes  347 49,9 30,3 1  

Amamentou menos de 1 

ano  

176 25,3 29,5 0,976 0,866 

Amamentou mais de 1 ano  172 24,7 27,3 0,903 0,489 
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*RP = razão de prevalência; AC = aleitamento cruzado; AM = aleitamento materno.  

 

Local de moradia       

Bairro  252 36,3 23,0 1  

Comunidade  443 63,7 33,0 1,432 0,006 

Vive com companheiro       

Sim  547 78,7 28,2 1  

Não  148 21,3 33,8 1,200 0,182 

Chefe da família       

Outros  594 85,5 28,5 1  

Própria mulher  101 14,5 34,7 1,218 0,206 

Mora com mãe ou sogra       

Não  538 77,4 28,4 1  

Mãe ou sogra ou ambas  157 22,6 32,5 1,142 0,327 

Número de moradores       

Até 4 moradores  437 62,9 29,1 1  

De 5 a 11 moradores  258 37,1 29,8 1,027 0,827 

Total 695 100,0 29,4 - - 
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Tabela 3. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado segundo 

características do pré-natal, do parto, do recém nato e da assistência hospitalar. Município do 

Rio de Janeiro, 2013. 

Características N % % AC RP p-valor 

Consultas de pré-natal      

6 ou mais consultas 614 88,5 30,1 1  

0 a 5 consultas 80 11,5 23,8 0,788 0,239 

Local de realização do pré-natal      

Unidade básica do SUS 545 79,1 31,2 1  

Outro serviço 144 20,9 22,9 0,735 0,053 

Orientação sobre AM no pré-

natal 

     

Sim 547 78,7 27,8 1  

Não 148 21,3 35,1 1,264 0,082 

Hospital de nascimento      

Não credenciado  490 71,0 30,2 1  

Hospital Amigo Criança 200 29,0 27,0 0,894 0,401 

Tipo de parto      

Normal 405 58,3 30,6 1  

Cesariana 290 41,7 27,6 0,901 0,387 

Idade gestacional      

A termo 624 89,8 29,5 1  

Pré-termo 71 10,2 28,2 0,955 0,817 

Peso ao nascer      

2500g ou mais 652 93,8 29,1 1  
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< 2500 g 43 6,2 32,6 1,117 0,634 

Internação do bebê      

Não 582 83,7 29,4 1  

Sim 113 16,3 29,2 0,994 0,970 

Primeira mamada      

Após a primeira hora 300 43,2 27,0 1  

Na primeira hora 395 56,8 31,1 1,153 0,235 

Tipo de AM na alta      

AME 549 79,0 28,6 1  

Não AME 146 21,0 32,2 1,126 0,397 

Total 695 100,0 29,4 - - 

*RP = razão de prevalência bruta; AC = aleitamento cruzado; AM = aleitamento materno. 
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Tabela 4. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado segundo hábitos e 

atividades maternas, assistência na unidade básica e características do bebê. Município do Rio 

de Janeiro, 2013. 

Características N % % AC RP p-valor 

Fuma      

Não 617 88,9 27,2 1  

Sim 77 11,1 46,8 1,717 <0,001 

Bebida alcoólica      

Não 614 88,3 26,7 1  

Sim 81 11,7 49,4 1,849 <0,001 

Percepção da sua saúde      

Boa 574 82,6 26,8 1  

Ruim ou regular 121 17,4 41,3 1,540 0,001 

Estudante      

Não 632 91,1 30,1 1  

Sim 62 8,9 22,6 0,751 0,217 

Trabalho materno atual      

Não trabalha 439 63,2 32,3 1  

Trabalho formal 177 25,5 15,8 0,466 <0,001 

Trabalho informal 79 11,4 43,0 1,559 0,005 

Percepção de ajuda para amamentar      

Sim 360 51,8 26,1 1  

Não ou regular 335 48,2 32,8 1,258 0,052 

Orientação sobre ordenha manual      

Sim 130 18,7 25,4 1  
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Não 565 81,3 30,3 1,192 0,271 

Cuidador      

Outra pessoa 73 10,5 27,4 1  

Mãe 621 89,5 29,6 1,081 0,692 

Bebê na creche      

Não 683 98,3 29,6 1  

Sim 12 1,7 16,7 0,564 0,330 

Alimentação adequada      

Não  350 50,4 35,4 1  

Sim 345 49,6 23,2 0,655 <0,001 

Uso de mamadeira      

Não 295 42,4 23,1 1  

Sim 400 57,6 34,0 1,475 0,002 

Uso de chupeta      

Não 384 55,3 28,6 1  

Sim 310 44,7 30,3 1,059 0,630 

Sexo do bebê      

Feminino 323 53,5 27,9 1  

Masculino 372 46,5 30,6 1,100 0,422 

Idade do bebê      

0 a 5 meses 429 61,7 23,8 1  

6 até 12 meses 266 38,3 38,3 1,613 <0,001 

Total 695 100,0 29,4 - - 

*RP = razão de prevalência bruta; AC = aleitamento cruzado 
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Tabela 5. Fatores associados ao aleitamento cruzado em mães assistidas por unidades básicas 

de saúde. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

Características RPa p-valor IC95% 

Idade da mãe    

20 anos ou mais 1   

13 a 19 anos 1,595 <0,001 1,276-1,993 

Hábito de fumar    

Não 1   

Sim 1,396 0,021 1,051-1,854 

Consumo de bebida alcoólica    

Não 1   

Sim 1,613 0,001 1,228-2,119 

Trabalho materno atual    

Não trabalha 1   

Trabalho formal 0,579 0,004 0,400-0,838 

Trabalho informal 1,272 0,082 0,970-1,668 

Alimentação adequada    

Sim 1   

Não 1,371 0,007 1,089-1,726 

Idade do bebê    

Idade do bebê em meses 1,066 <0,001 1,032-1,100 

*RPa = razão de prevalência ajustada 
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6.2 Artigo 2: Fatores associados ao aleitamento cruzado em duas cidades do Sudeste 

do Brasil 

RESUMO 

Objetivo: estimar a prevalência de aleitamento cruzado em duas cidades brasileiras e analisar 

os fatores associados à prática.  

Métodos: estudo transversal aninhado a uma coorte de gestantes recrutadas nas unidades 

públicas de saúde que ofereciam atendimento pré-natal em duas cidades de médio porte do 

Estado do Rio de Janeiro: da região metropolitana - “RME” e da região serrana -“SER”, 

conduzido entre 2008 e 2010. O presente estudo inclui todas as mulheres entrevistadas aos 

seis meses de vida de seus bebês. Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo 

de regressão de Poisson e as variáveis de exposição que alcançaram p ≤ 0,05 compuseram o 

modelo final.  

Resultados: o aleitamento cruzado foi praticado por 43,4% das mães na RME e por 34,5% 

das mães na SER. O baixo nível socioeconômico associou-se ao aleitamento cruzado nas duas 

cidades. Além disso, na SER associaram-se diretamente ao desfecho: ser mãe adolescente e 

ter realizado menos de seis consultas pré-natais, e inversamente: ter escolaridade igual ou 

superior ao ensino fundamental completo. Na RME, além do nível socioeconômico, apenas a 

multiparidade se associou (inversamente) ao aleitamento cruzado.  

Conclusões: o aleitamento cruzado, embora contraindicado pelo Ministério da Saúde, teve 

prevalência relevante entre as mães entrevistadas e foi mais praticado pelas populações mais 

vulneráveis. 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Atenção primária à saúde. Estudos transversais.  

INTRODUÇÃO 

O aleitamento cruzado, prática em que uma mulher amamenta o filho de outra mulher, tem 

raízes históricas, com relatos desde 2000 AC 
1
. No Brasil Colônia, o ato de amamentar era 
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relegado a amas de leite escravas que viviam com a família da criança, que as amamentavam 

e cuidavam em uma relação íntima e carinhosa 
2
. Atualmente, o aleitamento cruzado é 

percebido como um compartilhamento informal e ocasional entre mães, não remunerado, 

podendo ser recíproco 
3,4,5

. 

No Brasil, o aleitamento cruzado passou a ser formalmente contraindicado pelo Ministério da 

Saúde em 1996, devido ao risco de transmissão vertical do HIV pela amamentação 
6
. 

Contudo, o Ministério da Saúde não inclui informações sobre a contraindicação ao 

aleitamento cruzado em materiais institucionais, como a Caderneta da Gestante 
7
 e a 

Caderneta da Criança 
8
. Essa prática não é monitorada nos serviços de saúde e os estudos 

epidemiológicos relacionados ao tema são escassos 
9,10

, não sendo possível avaliar como essa 

informação vem sendo comunicada pelos profissionais de saúde. Um estudo conduzido em 

Ribeirão Preto/SP observou que puérperas atendidas em serviço público não tinham 

informação sobre a contraindicação do aleitamento cruzado 
11

. 

Foi encontrado apenas um artigo no Brasil sobre a prática do aleitamento cruzado e seus 

determinantes 
10

, sendo necessário analisar este desfecho em outros contextos. Este trabalho 

teve por objetivo estimar a prevalência de aleitamento cruzado em duas cidades brasileiras e 

analisar os fatores associados à prática. 

MÉTODOS 

Estudo transversal aninhado a uma coorte de gestantes oriundas do atendimento público ao 

pré-natal de duas cidades de médio porte (150.000 a 300.000 habitantes) do Estado do Rio de 

Janeiro, denominadas de RME (cidade da região metropolitana) e SER (cidade da região 

serrana). As cidades foram escolhidas por possuírem perfis demográficos semelhantes e perfis 

socioeconômicos distintos: a RME possuía uma renda per capita 118% menor e uma taxa de 

homicídio dez vezes maior que a SER. A RME possuía uma proporção de ginecologistas por 
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mulher três vezes menor do que a SER, indicando também diferenças no perfil de atenção à 

saúde 
12

. 

A amostra inicial foi estabelecida em 1400 mulheres, considerando uma prevalência de 25,8% 

de pré-natal inadequado e de 8,3% de pré-natal mais do que adequado, com nível de 

significância de 5% e poder de teste de 95%. Foram acrescentados 20% devido a 

possíveis perdas de acompanhamento, resultando em amostra de 1680 mulheres, sendo 840 

em cada município 
12

. 

As mulheres foram recrutadas em cinco unidades públicas de saúde que ofereciam 

atendimento pré-natal (três na RME e duas na SER), que representavam 90% de todo o 

atendimento pré-natal público. Foram elegíveis gestantes no primeiro trimestre de gestação. 

Mulheres que tiveram aborto ou bebês natimortos foram excluídas do estudo. O 

acompanhamento da coorte se deu por monitoramento telefônico, sendo agendadas entrevistas 

domiciliares durante o seguimento e entrevistas na maternidade no período de pós-parto. 

As entrevistas foram iniciadas simultaneamente em ambos os municípios em 2008 e 

terminaram em 2010, sendo realizadas por 14 entrevistadoras treinadas para a aplicação de 

questionário padronizado. As entrevistadoras permaneciam todos os dias da semana em que 

havia atendimento pré-natal nas unidades de saúde, entrevistando todas as gestantes até que se 

atingisse o tamanho amostral. Na entrevista de base, 96% das gestantes concordaram em 

participar do estudo. 

Foram realizadas entrevistas em quatro momentos: pré-natal (primeiro trimestre da gestação), 

pós-parto imediato (até 30 dias pós-parto), aos três e seis meses de vida do bebê (com 15 dias 

de tolerância cada). Este estudo incluiu todas as mulheres entrevistadas aos seis meses de vida 

de seus bebês (n=1318, 78,9% da amostra inicial). 

Na entrevista de base no pré-natal, foram coletados dados sociodemográficos. No pós-parto, 

foram coletados dados relativos à história reprodutiva, ao parto, nascimento e características 
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do recém-nascido. Aos seis meses de vida foram coletadas informações sobre trabalho 

materno, viver com companheiro, alimentação dos bebês e sobre o aleitamento cruzado. 

O aleitamento cruzado foi definido como a mulher amamentar outra(s) criança(s) que não o 

seu filho e/ou ter o seu filho amamentado por outra(s) mulher(es) 
3,4

, sendo a não prática de 

aleitamento cruzado a categoria de referência. 

O nível socioeconômico foi subdividido nas classes: A (mais alta), B, C, D e E (mais baixa), 

segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
13

. Para esse estudo, foram 

agrupadas as classes D e E, uma vez que muito poucos (5,2%) se encontravam na classe E, 

não sendo encontrado nenhum sujeito classificado em classe A. A cor da pele foi auto referida 

pelas mulheres, conforme a classificação do IBGE 
14

, sendo então dicotomizadas em brancas 

e não brancas (pretas, pardas, amarelas e indígenas). 

A fim de conhecer a distribuição das variáveis de exposição e do desfecho aleitamento 

cruzado, foi desenvolvida análise univariada. A seguir, foi conduzida uma análise bivariada, 

utilizando-se o teste qui-quadrado de Pearson, com intervalos de confiança de 95%, sendo 

incluídas na modelagem estatística as variáveis que obtiveram valor de p ≤ 0,20. 

As razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com 

variância robusta, pois o desfecho apresentou uma prevalência elevada 
15

. As variáveis de 

exposição que alcançaram valor de p ≤ 0,05 compuseram o modelo final. A regressão seguiu 

modelo conceitual hierarquizado, segundo a proximidade temporal de cada variável com o 

desfecho 
16

. Características maternas e contextuais foram consideradas como variáveis distais, 

características reprodutivas, do pré-natal e parto como variáveis intermediárias, enquanto 

atividades e hábitos maternos e a assistência da criança foram consideradas como variáveis 

proximais (Figura 1). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca, Fundação Oswaldo Cruz - protocolo nº. 158/06. 
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RESULTADOS 

O aleitamento cruzado foi praticado por 43,4% (n=250) das mães da RME: 14,2% 

amamentaram outro bebê que não seu filho (n=82), 16,3% tiveram seu filho amamentado por 

outra nutriz (n=94) e 12,8% praticaram as duas formas de aleitamento cruzado (n=74). Na 

SER, a prevalência do aleitamento cruzado foi de 34,5% (n=252): 10,5% amamentaram 

outro(s) bebê(s) que não seu filho (n=77), 13,0% tiveram seu filho amamentado por outra(s) 

nutriz(es) (n=95) e 10,9% tanto amamentaram como tiveram seu filho amamentado por 

outra(s) mulher(es) (n=80). 

Nas duas cidades, a maioria das mães praticou o aleitamento cruzado entre parentes e a razão 

mais frequente para a prática foi o cuidado do bebê por nutriz que não sua mãe (Tabela 1). 

Mais de um quinto das mulheres era adolescente, com maior frequência na RME. A maioria 

das mães tinha cor de pele não branca, escolaridade inferior ao ensino fundamental, pertencia 

à classe C e vivia com companheiro (Tabela 2). 

Em ambas as cidades, a maioria das mães era multípara. Na RME, menos de dois terços das 

mulheres foram acompanhados por seis ou mais consultas de pré-natal, enquanto na SER mais 

de 90% das mulheres alcançaram este acompanhamento. A grande maioria 

das mulheres recebeu alguma orientação sobre aleitamento materno no pré-natal e pouco mais 

da metade das mães teve seu filho por parto normal (Tabela 2). 

Mais de um quarto das mães trabalhava fora de casa, por volta de um décimo das mães 

fumava e o mesmo percentual ingeria bebida alcoólica. Na SER mais da metade das mães 

consideravam que a unidade básica de saúde as ajudava a amamentar, enquanto na RME 

menos de um terço das mães se sentira ajudada (Tabela 2). 

Na RME, na análise bivariada, mostraram-se associadas ao aleitamento cruzado as variáveis 

distais: idade e cor da pele materna, nível socioeconômico e viver com companheiro, a 

variável intermediária: paridade e as variáveis proximais: fumo, uso de bebida alcoólica e 
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trabalho materno atual (Tabela 2). Na SER, mostraram-se associadas ao aleitamento cruzado 

as variáveis distais: idade, cor da pele e escolaridade maternas, nível socioeconômico e viver 

com companheiro; as variáveis intermediárias: paridade, número de consultas de pré-natal e 

orientação sobre amamentação durante o pré-natal e a variável proximal: uso de bebida 

alcoólica (Tabela 2). 

No modelo final, em ambas as cidades, o baixo nível socioeconômico (classes D ou E) se 

associou ao aleitamento cruzado. Na SER também se mostraram diretamente associados ao 

aleitamento cruzado: ser mãe adolescente, ter sido acompanhada por menos de seis consultas 

pré-natais, enquanto ter escolaridade igual ou superior ao ensino fundamental completo 

associou-se inversamente ao desfecho. Na RME, além do nível socioeconômico, apenas a 

multiparidade se associou (inversamente) ao desfecho (Tabela 3). 

DISCUSSÃO 

O aleitamento cruzado, embora contraindicado pelo Ministério da Saúde desde 1996, foi 

bastante frequente em ambas as cidades (43,4% e 34,5%), com prevalência superior aos 

29,4% encontrados em estudo transversal conduzido em 2013 com mães de crianças menores 

de um ano assistidas por unidades básicas do SUS na cidade do Rio de Janeiro 
10

. Essas 

prevalências relativamente elevadas sugerem que regulamentações ministeriais isoladamente 

podem não ser suficientes para coibir práticas culturais, uma vez que as decisões maternas em 

relação à amamentação são construídas com base na interação com a comunidade, com o 

recém-nascido e em suas atividades diárias 
17

 e são fortemente influenciadas por familiares, 

amigos e parceiros 
18

. 

Em ambas as cidades estudadas, o aleitamento cruzado foi mais praticado entre parentes e 

amigas, o mesmo comportamento encontrado entre mães usuárias de unidades primárias no 

município do Rio de Janeiro 
10

. Como referido por Thorley 
4
, a amamentação cruzada é um 

compartilhamento informal de leite materno que geralmente ocorre entre mães que possuem 
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relações de confiança, como entre familiares e amigas. Esse comportamento difere de práticas 

recentes de compartilhamento de leite humano em países de alta renda por contatos via 

internet, nas quais a grande maioria das praticantes não se conhece pessoalmente 19. A 

principal motivação do aleitamento cruzado foi o cuidado do bebê por outra nutriz, indicando 

que se trata de um comportamento de ajuda mútua 
4
. 

Embora a segunda razão alegada nas duas cidades tenha sido a dificuldade da mãe em 

amamentar, na REM, de piores indicadores socioeconômicos e assistência à saúde mais 

precária, esta motivação foi ainda mais frequente. O fator associado com maior intensidade à 

amamentação cruzada, e o único comum às duas cidades, foi o baixo nível socioeconômico. 

Oliveira et al. 
20

 observaram que, quanto piores as condições de vida de uma família, maiores 

as chances de interrupção precoce do aleitamento exclusivo ou predominante e introdução 

precoce de alimentos. Portanto, famílias de menores níveis socioeconômicos têm menor 

aderência às práticas de aleitamento materno recomendadas pelo Ministério da Saúde, 

possivelmente por disporem de menor acesso à informação, o que provavelmente contribui 

para a prática do aleitamento cruzado. 

As diferenças no perfil das duas cidades se refletiram em diferenças nos fatores associados ao 

desfecho: comparada à SER, a RME possui uma população socioeconomicamente mais 

homogênea 
12

, o que provavelmente contribuiu para que poucas variáveis captassem 

diferenças em relação à prática do aleitamento cruzado nesta cidade. 

Na SER, as mulheres com maior nível de escolaridade tiveram prevalência relativamente 

menor de aleitamento cruzado do que aquelas com menos escolaridade. Além disso, mulheres 

com número insuficiente de consultas pré-natais apresentaram uma prevalência 33% superior 

do desfecho. Boccolini et al. 
21

, em revisão sistemática, observaram que, em 11 de 29 estudos, 

mães com maior escolaridade tiveram maior prevalência ou duração de aleitamento materno 

exclusivo, o que pode estar relacionado ao seu conhecimento sobre a importância do 
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aleitamento materno exclusivo, conhecimento este que pode ser trabalhado durante o cuidado 

pré-natal. Mães menos informadas e orientadas no pré-natal podem ter mais dificuldade para 

amamentar. Como observado por Diehl e Anton 
22

, quando as mães não encontram soluções 

para suas dificuldades nas informações disponíveis, utilizam as experiências prévias e as 

ferramentas de que dispõem, como a introdução precoce de alimentos, de leites infantis e, 

possivelmente, a prática do aleitamento cruzado. 

Ainda na SER, entre as mães adolescentes a prevalência de aleitamento cruzado foi 42% 

superior, quando comparadas a mães adultas. Considerando que o aleitamento cruzado é uma 

prática social e de ajuda mútua, não é de se estranhar que, ao se depararem com os desafios da 

gravidez e da maternidade, mães adolescentes busquem redes de apoio informal nas quais 

recebem e proporcionam apoio 
23

. 

Na RME, além do baixo nível socioeconômico, apenas a multiparidade associou-se ao 

desfecho: mulheres que tiveram gestações anteriores praticaram menos o aleitamento cruzado. 

De acordo com Vieira et al. 
24

, mães multíparas apresentam uma maior prevalência de 

aleitamento materno e de aleitamento materno exclusivo. Os autores acreditam que fatores 

culturais que favorecem a introdução precoce de alimentos, como crenças e hábitos passados 

entre gerações, tenham maior peso no primeiro parto. Além disso, em estudo qualitativo 
25

, a 

falta de experiência prévia com a amamentação foi relatada como justificativa para a 

interrupção do aleitamento materno, pelas dificuldades com as quais a mãe sem experiência 

não consegue lidar. Prática cultural enraizada, é possível que o aleitamento cruzado tenha sido 

mais praticado pelas mães primíparas do presente estudo frente às dificuldades e necessidade 

de apoio destas mães para amamentar. 

O presente estudo apresenta limitações. Não há informação sobre o momento de início e de 

término da prática do aleitamento cruzado, o que impossibilita o estabelecimento de relação 

causal entre o desfecho e a maior parte das variáveis proximais investigadas. Além disso, há 
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possibilidade de viés de informação, pois não há registros oficiais dessa prática, não ocorreu 

observação direta da mesma pela equipe da pesquisa e a única fonte de informação disponível 

sobre o aleitamento cruzado foi a entrevista materna. Todavia, pode-se assumir que esse viés 

de informação não seja diferencial, ou seja, a medida de associação com o desfecho não teve 

tendência a sub ou superestimação. 

Conclui-se que o aleitamento cruzado foi mais praticado pelas populações mais vulneráveis: 

mães adolescentes, com baixa escolaridade, com menor nível socioeconômico, com número 

insuficiente de consultas pré-natais e primíparas. Além disso, o estudo sinaliza um 

distanciamento entre o posicionamento de autoridades de saúde e as práticas que de fato 

ocorrem entre mães brasileiras. 

Recomenda-se que mais estudos sejam conduzidos acerca do aleitamento cruzado, explorando 

aspectos como a sua frequência e duração, sua prevalência em mães 

usuárias da rede privada de saúde, bem como investigando os fatores associados à prática em 

outros contextos. É necessário, inclusive, avaliar os conhecimentos e práticas profissionais 

relativas ao tema. 

O aleitamento cruzado deve receber mais atenção dos profissionais e instituições de saúde, 

pois está evidente que o posicionamento atual frente ao tema não está se refletindo nas 

escolhas de parte significativa das mães. Amplo debate sobre o aleitamento cruzado deve ser 

promovido envolvendo o meio acadêmico, o setor saúde e a sociedade em geral, a fim de que 

sejam traçadas estratégias que alcancem os vários segmentos sociais, inclusive as mulheres 

mais vulneráveis. 
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Figura 1. Modelo teórico da prática de aleitamento cruzado em duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010. 
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Tabela 1. Prática de aleitamento cruzado segundo a relação entre as mães envolvidas e 

motivações em duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010. 

 RME (N=586) SER (N=732) 

 n % n % 

Relação entre as mães envolvidas     

Parente 129 51,8 145 57,5 

Amiga ou vizinha 90 36,2 71 28,3 

Desconhecida 12 4,8 17 6,7 

Parente (e/ou) amiga (e/ou) 

desconhecida 

18 7,2 19 7,5 

Motivação     

Estava cuidando do bebê 78 31,6 104 41,3 

Dificuldade da mãe (pouco leite 

ou outra) 

73 29,6 46 18,3 

Mãe estava trabalhando 15 6,1 25 9,9 

Curiosidade 15 6,1 18 7,1 

Mãe estava doente 10 4,0 12 4,8 

Nutriz com excesso de leite 11 4,5 6 2,4 

Mais de uma motivação 45 18,2 41 16,3 

Total 249 100,0 252 100,0 

              RME = cidade da Região Metropolitana; SER = cidade da Região Serrana  
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Tabela 2. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado, segundo 

características maternas, contextuais, reprodutivas, do pré-natal e do parto e atividades, 

hábitos maternos e assistência da criança, em duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-

2010. 

  RME SER 

 Características N % %AC RP p-valor N % %AC RP p-valor 

V
a

ri
á

v
ei

s 
d

is
ta

is
 

Idade materna            

20 anos ou mais  422 73,3 40,5 1  578 79,1 31,3 1  

13 a 19 anos  154 26,7 51,3 1,266 0,021 153 20,9 46,4 1,482 <0,001 

Cor da pele materna           

Branca  131 22,8 38,2 1  307 42,0 28,7 1  

Não branca  442 77,2 45,0 1,180 0,165 421 58,0 38,5 1,342 0,006 

Escolaridade materna            

9 anos completos ou mais  281 48,8 41,3 1  263 36,0 25,1 1  

Até 8 anos completos  295 51,2 45,4 1,100 0,316 468 64,0 39,7 1,584 <0,001 

Nível socioeconômico           

Classe B 28 4,9 21,4 1  41 5,6 17,1 1  

Classe C 340 59,0 41,2 1,922 0,040 474 64,9 30,6 1,792 0,069 

Classes D e E 208 36,1 50,0 2,333 0,004 216 29,5 46,3 2,712 0,001 

Vive com companheiro           

Sim 468 80,0 41,7 1  585 79,9 32,5 1  

Não vive ou não tem 

companheiro 

117 20,0 50,0 1,199 0,111 147 20,1 42,2 1,296 0,028 

V
a

ri
á

v
ei

s 
in

te
rm

ed
iá

ri
a

s 

Paridade            

Multípara  298 51,7 38,9 1  424 58,0 31,8 1  

Primípara 268 48,3 48,9 1,256 0,017 302 42,0 37,4 1,175 0,118 

Número de consultas 

pré-natais 

          

6 consultas ou mais 349 60,6 43,1 1  662 91,4 32,5 1  

0 a 5 consultas 227 39,4 44,5 1,032 0,745 62 8,6 50,0 1,537 0,005 

Orientação sobre 

amamentação durante o 
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pré-natal 

Sim 522 92,6 42,6 1  655 98,1 34,4 1  

Não 42 7,4 52,4 1,230 0,218 13 1,9 53,8 1,568 0,144 

Tipo de parto           

Normal 320 55,9 44,6 1  380 52,3 34,3 1  

Cesariana 252 44,1 41,9 1,063 0,529 346 47,7 34,1 1,006 0,956 

V
a

ri
á

v
ei

s 
p

ro
x

im
a

is
 

Trabalho materno atual           

Não 440 75,1 44,1 1  474 64,8 33,6 1  

Sim 133 22,7 43,1 0,977 0,835 234 32,0 36,3 1,081 0,476 

Em licença maternidade 13 2,2 23,1 0,523 0,132 23 3,1 30,4 0,905 0,752 

Tabagismo           

Não 513 89,1 42,5 1  633 87,3 33,7 1  

Sim 63 10,9 53,3 1,255 0,109 92 12,7 37,0 1,097 0,539 

Consumo de bebida 

alcoólica 

          

Não 503 87,3 42,9 1  671 92,3 33,6 1  

Socialmente 41 7,1 41,5 0,966 0,854 40 5,5 35,0 1,042 0,854 

Consumo pesado 32 5,6 58,6 1,365 0,098 16 2,2 56,3 1,675 0,059 

Cuidador principal           

Mãe 519 88,6 43,2 1  601 82,1 33,7 1  

Outro 67 11,4 44,8 1,036 0,809 131 17,9 38,2 1,134 0,326 

Creche           

Não 583 99,5 43,5 1  716 97,8 34,7 1  

Sim 3 0,5 33,3 0,767 0,724 16 2,2 25,0 0,721 0,420 

Ajuda do posto para 

amamentar 

          

Sim 163 28,2 40,4 1  434 59,5 35,9 1  

Não 416 71,8 44,5 1,103 0,367 295 40,5 32,7 0,908 0,360 

 Total 586 100,0 43,4   732 100,0 34,5   

RP = razão de prevalência bruta; AC = aleitamento cruzado; RME = cidade da Região Metropolitana; SER = cidade da 

Região Serrana.  
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Tabela 3. Fatores associados ao aleitamento cruzado em duas cidades do Estado do Rio de 

Janeiro, 2008-2010. 

 RME SER 

 Modelo final Modelo final 

Características RPa p-valor IC95% RPa p-valor IC95% 

Idade da mãe       

20 anos ou mais - - - 1   

13 a 19 anos    1,419 0,001 1,146-1,756 

Escolaridade       

Até 8 anos completos - - - 1   

9 anos ou mais    0,746 0,024 0,578-0,962 

Nível socioeconômico       

Classe B 1   1   

Classe C 1,939 0,066 0,937-3,929 1,748 0,145 0,824-3,704 

Classes D e E  2,382 0,016 1,175-4,830 2,431 0,024 1,125-5,251 

Paridade       

Primípara 1   - - - 

Multípara 0,780 0,009 0,648-0,940    

Número de consultas pré-natais       

6 consultas ou mais - - - 1   

0 a 5 consultas    1,327 0,046 1,005-1,753 

RPa = razão de prevalência ajustada;  RME = cidade da Região Metropolitana; SER = cidade da Região Serrana.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se, a partir dos resultados apresentados nesta dissertação, que o 

aleitamento cruzado apresentou prevalências relevantes em três cidades do Estado do Rio de 

Janeiro, variando de 29,4% a 43,4%. Embora contraindicado pelo Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, 1996), o aleitamento cruzado foi bastante praticado por mães 

frequentadoras do Sistema Único de Saúde, possivelmente por estar enraizado na cultura 

brasileira.  

 Embora os dois estudos tenham sido realizados em cenários distintos, nas três 

cidades o aleitamento cruzado foi mais praticado entre parentes e amigas e a principal 

motivação para a prática foi o cuidado do bebê por nutriz que não sua mãe, corroborando 

achados da literatura (Krantz e Kupper, 1987; Shaw, 2007), nos quais a confiança e o 

companheirismo entre amigas ou irmãs foram citados como motivações para a prática. 

Portanto, o aleitamento cruzado parece estar constantemente relacionado à confiança e à 

intimidade entre mães que possuem laços de parentesco ou amizade e que, ao compartilhar o 

cuidado de seus filhos entre si, compartilham também o leite materno. No entanto, em 

nenhum trabalho investigado foi questionado o conhecimento destas mães sobre a 

possibilidade de transmissão do vírus HIV e de outras doenças pelo leite humano (Gartner et 

al., 2005), possibilidade esta que baseou a decisão do Ministério da Saúde em desaconselhar a 

prática (Ministério da Saúde, 1996).  

 Nos estudos, o aleitamento cruzado mostrou-se associado à vulnerabilidade 

materna: foi mais praticado por mães adolescentes, pertencentes às classes socioeconômicas 

mais desfavorecidas, de baixa escolaridade, com hábitos inadequados de saúde, que não 

dispunham de trabalho formal (e, consequentemente, de direitos trabalhistas), com um 

número inadequado de consultas pré-natais, que adotaram um regime inadequado de 

alimentação do bebê. Pela necessidade do compartilhamento do cuidado da criança e/ou por 
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dificuldades vivenciadas durante a amamentação, estas mães optaram pelo aleitamento 

cruzado. Estes resultados apontam grupos para os quais maior atenção deve ser dada. 

 Na revisão bibliográfica apresentada nesta dissertação, é notável a escassez de 

trabalhos científicos acerca do aleitamento cruzado. Não foram encontrados estudos 

populacionais que investigassem a prática em parte alguma do mundo. No cenário 

internacional, foram encontrados estudos apenas na Oceania e nas Américas, os quais foram 

realizados com amostras não representativas de suas populações. Dentre os poucos estudos 

conduzidos no Brasil, a prática foi observada apenas em mães assistidas por unidades do 

Sistema Único de Saúde, portanto não há pista sobre o comportamento das mães 

frequentadoras da rede privada de saúde em relação ao aleitamento cruzado. Além disso, 

apenas um trabalho questionou se as mães estavam recebendo orientações sobre a prática 

durante o período pré-natal e encontrou que nenhuma mãe tinha conhecimento acerca do tema 

(Vieira, 2001).  

 É interessante observar que, embora admitido pela OMS apenas em ocasiões 

excepcionais de necessidade e formalmente contraindicado pelo Ministério da Saúde do 

Brasil, o aleitamento cruzado não é regulado, monitorado ou avaliado por instituições de 

saúde ao redor do mundo, além de negligenciado pela literatura científica.  

 Portanto, é essencial que o aleitamento cruzado se torne objeto de reflexão pelos 

profissionais das instituições de saúde e pela sociedade como um todo, uma vez que ainda não 

foram avaliados os prós e contras da prática. Seja para desestimular o aleitamento cruzado 

efetivamente ou para reavaliá-lo e aceitá-lo em determinadas circunstâncias, é necessário 

garantir que qualquer decisão tomada acerca do tema seja de fato adotada, implementada e 

monitorada pelo SUS. 

 Recomenda-se que mais estudos acerca do aleitamento cruzado sejam realizados, 

abordando a prática em outros contextos e investigando diferentes aspectos, como o 
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conhecimento das mães sobre o tema e sua extensão para além das mães frequentadoras do 

SUS. Sugere-se, também, que estudos longitudinais sejam conduzidos, aprofundando a 

análise dos fatores associados ao aleitamento cruzado e explorando questões não abordadas 

no presente trabalho, como a duração da prática e as orientações recebidas pelas mães.  

 Espera-se que os resultados apresentados nesta dissertação contribuam para a 

construção de conhecimento sobre o aleitamento cruzado, bem como estimulem a discussão 

acerca do tema, especialmente entre autoridades de saúde, para que possam se posicionar e 

atuar efetivamente sobre a questão a fim de melhorar a saúde e o bem estar das mães e 

crianças. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo 3. Questionário aplicado às mães 
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Anexo 4. Estudo 1: Prática de aleitamento cruzado, por modalidade, segundo a relação entre 

as mães envolvidas e motivações. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 Mulher amamentou 

outro bebê que não 

seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

Variáveis N % N % 

Relação entre as mães     

Parente 79 58,1 83 64,3 

Amiga ou vizinha 39 28,7 34 26,4 

Desconhecida 10 7,4 3 2,3 

Parente (e/ou) amiga (e/ou) desconhecida 8 5,8 9 7,0 

Motivação      

Estava cuidando do bebê 76 55,9 80 62,0 

Mãe tinha pouco leite 41 30,1 28 21,7 

Necessidade própria 6 4,4 6 4,7 

Curiosidade 5 3,7 6 4,7 

Mãe estava doente 2 1,5 5 3,9 

Mais de uma motivação 6 4,4 4 3,2 
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Anexo 5. Estudo 1: Prevalência e razão de prevalência (RP) de aleitamento cruzado por 

modalidade segundo características maternas e contextuais. Município do Rio de Janeiro, 

2013.  

 

Mulher amamentou outro 

bebê que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra nutriz 

Características  % de AC  RP p-valor % de AC  RP p-valor 

Idade da mãe        

20 anos ou mais  16,9 1 
 

16,0 1  

13 a 19 anos  28,5 1,681 0,001 27,2 1,699 0,001 

Cor da pele  
   

   

Branca  17,4 1 
 

14,7 1  

Não branca  20,4 1,173 0,379 20,0 1,363 0,111 

Escolaridade materna  
   

   

8 anos completos ou mais  19,5 1 
 

17,6 1  

Até 7 anos completos  19,9 1,020 0,914 21,8 1,237 0,238 

Renda materna  
   

   

1 salário mínimo ou mais  12,4 1 
 

13,4 1  

Menos de 1 salário 

mínimo  
22,6 1,825 0,002 20,9 1,567 0,020 

Paridade  
   

   

Primípara  20,1 1 
 

20,4 1  

Multípara  19,1 1,055 0,728 16,9 1,209 0,232 

Experiência com AM  
   

   

Nunca amamentou antes  19,9 1 
 

19,9 1  

Amamentou menos de 1 

ano  
19,3 0,972 0,878 17,6 0,886 0,533 

Amamentou mais de 1 

ano  
19,2 0,965 0,850 16,9 0,848 0,407 

Local de moradia  
   

   

Bairro  13,1 1 
 

15,9 1  

Comunidade  23,3 1,775 0,001 20,1 1,266 0,169 

Vive com companheiro  
   

   

Sim  19,6 1 
 

17,6 1  

Não  19,6 1,002 0,993 22,3 1,270 0,188 

Chefe da família  
   

   

Outros  19,2 1 
 

18,0 1  

Própria mulher  21,8 1,135 0,544 21,8 1,209 0,368 

Mora com mãe ou sogra  
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Não  19,5 1 
 

17,3 1  

Mãe ou sogra ou ambas 19,7 1,012 0,949 22,9 1,326 0,110 

Número de moradores  
   

   

Até 4 moradores  19,7 1 
 

18,8 1  

De 5 a 11 moradores  19,4 0,985 0,923 18,2 0,971 0,858 
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Anexo 6. Estudo 1: Prevalência e razão de prevalência (RP) de aleitamento cruzado por 

modalidade de acordo com características do pré-natal, do parto, do bebê e da assistência ao 

parto. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

 

Mulher amamentou outro 

bebê que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra nutriz 

Características  % de AC  RP p-valor % de AC  RP p-valor 

Consultas de pré-natal 
   

   

6 ou mais consultas 20,4 1 
 

18,7 1  

0 a 5 consultas 13,8 0,675 0,161 17,5 0,934 0,790 

Local de realização do 

pré-natal    
   

Unidade básica do SUS 20,9 1 
 

19,3 1  

Outro serviço 14,6 0,697 0,089 16,0 0,829 0,366 

Orientação sobre AM 

no pré-natal    
   

Sim 18,8 1 
 

16,6 1  

Não 22,3 1,184 0,346 25,7 1,543 0,012 

Hospital de nascimento 
   

   

Hospital Amigo Criança 15,5 1 
 

18,5 1  

Não credenciado HAC 21,0 1,356 0,096 18,8 1,015 0,933 

Tipo de parto 
   

   

Normal 20,0 1 
 

19,8   

Cesariana 19,0 0,948 0,735 16,9 0,855 0,340 

Idade gestacional 
   

   

A termo 20,0 1 
 

18,6 1  

Pré-termo 15,5 0,773 0,361 18,3 0,985 0,954 

 

Peso ao nascer    
   

2500g ou mais 19,6 1 
 

18,6 1  

< 2500 g 18,6 0,948 0,869 18,6 1,002 0,994 

Internação do bebê 
   

   

Não 19,9 1 
 

18,2 1  

Sim 17,7 0,888 0,584 20,4 1,118 0,592 

Primeira mamada 
   

   

Na primeira hora 21,8 1 
 

18,7 1  

Após a primeira hora 16,7 0,766 0,093 18,3 0,979 0,873 

Tipo de AM na alta 
   

   

AME 19,9 1 
 

16,6 1  

Não AME 18,5 0,931 0,713 26,0 1,570 0,009 
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Anexo 7. Estudo 1: Prevalência e razão de prevalência (RP) de aleitamento cruzado por 

modalidade de acordo com características e hábitos maternos e de sua assistência na unidade 

básica e do bebê e de sua assistência na unidade básica. Município do Rio de Janeiro, 2013.  

 

 

Mulher amamentou outro 

bebê que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra nutriz 

Características  % de AC  RP p-valor % de AC  RP p-valor 

Fuma 
   

   

Não 18,0 1 
 

17,3 1  

Sim 32,1 1,782 0,003 28,2 1,626 0,020 

Bebida alcoólica 
   

   

Não 17,3 1 
 

16,3 1  

Sim 37,0 2,145 <0,001 35,8 2,198 <0,001 

Percepção da sua saúde 
   

   

Boa 18,3 1 
 

16,4 1  

Ruim ou regular 25,6 1,401 0,065 28,9 1,766 0,001 

Estudante 
   

   

Não 20,3 1 
 

18,7 1  

Sim 12,9 0,637 0,164 17,7 0,950 0,858 

Trabalho materno atual 
   

   

Não trabalha 21,2 1 
 

20,0 1  

Trabalho formal 10,2 0,480 0,001 8,5 0,423 <0,001 

Trabalho informal 31,6 1,494 0,041 32,9 1,642 0,011 

Percepção de ajuda 

para amamentar    
   

Sim 19,2 1 
 

13,9 1  

Não ou regular 20,0 1,043 0,782 23,6 1,698 0,001 

Orientação sobre 

ordenha manual    
   

Sim 17,7 1 
 

13,8 1  

Não 20,0 1,130 0,550 19,6 1,419 0,125 

Cuidador 
   

   

Outra pessoa 11,0 1 
 

21,9 1  

Mãe 20,6 1,881 0,049 18,2 0,830 0,439 

Bebê na creche 
   

   

Não 19,8 1 
 

18,7 1  

Sim 8,3 0,422 0,322 8,3 0,445 0,358 

Uso de mamadeira 
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Não 16,3 1 
 

13,9 1  

Sim 22,0 1,352 0,060 22,0 1,583 0,007 

Uso de chupeta 
   

   

Não 21,1 1 
 

17,2 1  

Sim 17,7 0,841 0,269 20,3 1,182 0,291 

Sexo do bebê 
   

   

Feminino 17,6 1 
 

17,3 1  

Masculino 21,2 1,203 0,234 19,6 1,132 0,439 

Idade atual do bebê 
   

   

0 a 5 meses 14,7 1 
 

15,2 1  

6 até 12 meses 27,4 1,869 <0,001 24,1 1,588 0,003 
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Anexo 8. Estudo 2: Prática de aleitamento cruzado, por modalidade, segundo a relação entre as mães envolvidas e motivações em duas cidades 

do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010. 

 

 RME SER 

 Mulher amamentou 

um bebê que não 

seu filho 

Mulher teve filho 

amamentado por 

outra nutriz 

Mulher amamentou 

um bebê que não 

seu filho 

Mulher teve filho 

amamentado por 

outra nutriz 

 n % n % n % n % 

Relação entre as mães envolvidas         

Parente 87 55,8 98 58,3 95 60,5 117 66,9 

Amiga ou vizinha 55 35,3 62 36,9 51 32,5 45 25,7 

Desconhecida 10 6,4 7 4,2 10 6,4 10 5,7 

Parente (e/ou) amiga (e/ou) desconhecida 3 1,9 1 0,6 1 0,6 3 1,7 

Sem informação 1 0,6 - - - - - - 

Motivação         

Estava cuidando do bebê 53 34,0 75 44,6 78 49,7 88 50,3 

Dificuldade da mãe (pouco leite ou outra) 59 37,8 44 26,2 36 22,9 32 18,3 

Mãe estava trabalhando 21 13,5 13 7,7 22 14,0 21 12,0 

Curiosidade 8 5,1 16 9,6 7 4,5 22 12,6 

Mãe estava doente 8 5,1 9 5,4 10 6,4 21 12,0 

Nutriz com excesso de leite 6 3,8 9 5,4 4 2,5 5 2,9 

Sem informação 1 0,6 2 1,2 - - - - 

Total 156 100,0 168 100,0 157 100,0 175 100,0 
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Anexo 9. Estudo 2: Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado, por modalidade, segundo características maternas e 

contextuais, em duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010. 

 

 RME SER 

 Mulheres que 

amamentaram outro bebê 

que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

Mulheres que 

amamentaram outro 

bebê que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

Características distais %AC RP p-valor %AC RP p-valor %AC RP p-valor %AC RP p-valor 

Idade materna              

20 anos ou mais  25,1 1  27,3 1  19,0 1  21,1 1  

13 a 19 anos  32,5 1,293 0,079 34,4 1,263 0,094 30,7 1,614 0,002 34,6 1,641 <0,001 

Cor da pele materna             

Branca  19,8   26,0 1  15,6 1  21,8 1  

Não branca  29,8 1,471 0,035 30,1 1,159 0,360 25,4 1,626 0,001 25,7 1,424 0,232 

Escolaridade materna              

9 anos completos ou mais  27,8 1  27,8 1  14,8 1  17,1 1  

Até 8 anos completos  26,4 0,953 0,722 30,5 1,099 0,468 25,2 1,700 0,001 27,8 1,623 0,001 

Nível socioeconômico              

Classe B 7,1 1  17,9 1  12,2 1  12,2 1  

Classe C 27,4 3,829 0,019 26,2 1,466 0,332 19,4 1,592 0,257 21,1 1,730 0,175 

Classes D e E 29,3 4,106 0,013 35,6 1,992 0,062 27,8 2,278 0,035 32,4 2,657 0,009 

Apoio social              

Terceiro tercil 24,4 1  26,2 1  18,9 1  22,9 1  
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Segundo tercil 33,2 1,358 0,063 32,2 1,230 0,203 24,3 1,283 0,142 27,2 1,189 0,260 

Primeiro tercil 22,9 0,937 0,728 28,9 1,103 0,562 21,9 1,159 0,408 21,9 0,957 0,793 

Vive com companheiro             

Sim 26,6 1  28,1 1  20,4 1  22,3 1  

Não vive ou não tem 

companheiro 

28,6 1,075 0,668 33,9 1,208 0,222 25,9 1,269 0,149 30,6 1,375 0,034 
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Anexo 10. Estudo 2: Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado por modalidade, segundo características reprodutivas, do 

pré-natal e do parto, em duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010. 

 RME SER 

 Mulheres que 

amamentaram outro bebê 

que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

Mulheres que 

amamentaram outro 

bebê que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

 Características 

intermediárias  
%AC RP p-valor %AC RP p-valor %AC RP p-valor %AC RP p-valor 

Paridade              

Multípara  22,5 1  25,2 1  19,3 1  21,5 1  

Primípara 32,8 1,460 0,006 33,6 1,334 0,028 24,2 1,250 0,117 26,5 1,234 0,116 

Número de consultas pré-

natais 

            

6 consultas ou mais 27,3 1  27,9 1  20,3 1  22,1 1  

0 a 5 consultas 27,5 1,008 0,954 31,2 1,119 0,398 32,3 1,591 0,028 37,1 1,680 0,008 

Orientação sobre 

amamentação durante o 

pré-natal 

            

Sim 26,4 1  28,7 1  21,5 1  23,4 1  

Não 35,7 1,354 0,190 33,3 1,161 0,526 23,1 1,072 0,893 46,2 1,976 0,056 

Tipo de parto             

Normal 28,0 1  30,6 1  23,0 1  22,4 1  

Cesariana 25,8 0,921 0,557 27,0 0,884 0,356 19,7 0,856 0,279 24,9 1,108 0,442 
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Anexo 11. Estudo 2: Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento cruzado por modalidade, segundo atividades e hábitos maternos e 

assistência da criança em duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010. 

 

 RME SER 

 Mulheres que 

amamentaram outro bebê 

que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

Mulheres que 

amamentaram outro 

bebê que não seu filho 

Mulher teve seu filho 

amamentado por outra 

nutriz 

 Características 

proximais 
%AC RP p-valor %AC RP p-valor %AC RP p-valor %AC RP p-valor 

Trabalho materno atual             

Não 27,3 1  29,3 1  20,3 1  23,0 1  

Sim 26,9 0,988 0,941 30,8 1,049 0,753 23,5 1,158 0,327 25,6 1,113 0,446 

Em licença maternidade 23,1 0,847 0,739 7,7 0,262 0,089 21,7 1,071 0,867 21,7 0,943 0,884 

Fumo             

Não 26,9 1  28,1 1  20,7 1  23,3 1  

Sim 31,7 1,178 0,432 38,3 1,366 0,098 26,1 1,259 0,242 25,0 1,075 0,713 

Bebida alcoólica             

Não 26,8 1  28,0 1  21,3 1  22,4 1  

Socialmente 24,4 0,910 0,736 41,5 1,480 0,069 15,0 0,703 0,339 35,0 1,563 0,066 

Consumo pesado 41,4 1,543 0,088 31,0 1,107 0,726 37,5 1,757 0,121 43,8 1,954 0,044 

Cuidador principal             

Mãe 27,7 1  28,7 1  21,0 1  23,2 1  

Outro 22,4 0,808 0,358 32,8 1,145 0,482 23,7 1,127 0,501 27,5 1,186 0,294 

Ajuda do posto para             
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amamentar 

Sim 23,6 1  28,0 1  22,6 1  24,4 1  

Não 28,7 1,216 0,217 29,4 1,053 0,724 20,1 0,889 0,419 23,5 0,961 0,767 

Creche             

Não 27,1 1  29,1 1  21,5 1  24,3 1  

Sim 33,3 1,232 0,807 33,3 1,144 0,874 18,8 0,871 0,788 6,3 3,894 0,094 
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Anexo 12. Estudos 1 e 2: Perfil das mães que praticaram aleitamento cruzado segundo 

modalidade em três cidades do Estado do Rio de Janeiro, 2008-2010 e 2013. 

 

Mães que 

amamentaram 

outro bebê que 

não seu filho 

Mães que 

tiveram seu 

filho 

amamentado 

por outra nutriz 

Mães que 

praticaram 

ambas as 

modalidades 

Características n % n % n % 

Idade       

Adolescente 68 29,1 75 29,2 93 43,3 

Adulta 166 70,9 182 70,8 122 56,7 

Cor da pele       

Branca 56 24,1 78 30,4 50 23,4 

Não branca 176 75,9 179 69,6 164 76,6 

Viver com companheiro       

Sim 181 77,7 188 73,1 168 78,1 

Não tem ou não vive com 

companheiro 

52 22,3 69 26,9 47 21,9 

Paridade       

Multípara 126 53,8 135 53,4 93 43,9 

Primípara 108 46,2 118 46,6 119 56,1 

Número de consultas pré-natais       

6 ou mais 192 82,1 196 77,7 162 76,8 

0 a 5 42 17,9 56 22,3 49 23,3 

Orientação sobre AM no pré-

natal 

      

Sim 204 89,9 216 87,8 175 86,2 

Não 23 10,1 30 12,2 28 13,8 

Tipo de parto       

Normal 133 57,1 138 54,4 123 58,6 

Cesariana 100 42,9 115 45,6 87 41,4 

Tabagismo       

Não 200 85,5 172 68,3 139 65,6 
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Sim 34 14,5 80 31,7 73 34,4 

Cuidador principal       

Mãe 208 88,9 211 82,1 187 87,0 

Outro 26 11,1 46 17,9 28 13,0 

Ajuda da unidade para 

amamentar 

      

Sim 114 48,7 110 43,1 91 42,3 

Não 120 51,3 145 56,9 124 57,7 

Total 234 100,0 257 100,0 215 100,0 

 


