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“Tudo começa ao nascer. Nosso primeiro ato 

depois de nascer é sugar o leite materno. Este é 

um ato de afeição, de vínculo. Sem este ato, nós 

não sobrevivemos. É fato… É a realidade”. 
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Resumo 

 

Objetivo:  Analisar a evolução da prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME) 

em crianças menores de seis meses e os fatores associados a esta prática, em especial o 

impacto da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM).  

Métodos: Estudo observacional de tipo seccional, cuja fonte de dados foi uma pesquisa 

sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida conduzida nas Campanhas de Vacinação 

dos anos de 2003 e 2006 no município de Barra Mansa (RJ). Para fins deste estudo foram 

selecionadas as crianças menores de seis meses de idade, que totalizaram 589 crianças em 

2003 e 707 crianças em 2006. Para verificar o impacto da IUBAAM e os possíveis fatores 

associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo tomou-se por base o inquérito de 

2006. Inicialmente foi desenvolvida uma análise bivariada entre cada variável de exposição e 

o desfecho, o aleitamento materno exclusivo, sendo obtidas razões de prevalência (RP) brutas 

com seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Variáveis de exposição que se 

mostraram associadas ao desfecho (p-valor≤0,20) foram selecionadas para a análise 

multivariada. As razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de 

Poisson com variância robusta, pois o desfecho apresentou uma prevalência elevada. O 

modelo final foi composto pelas variáveis de exposição que obtiveram p-valor ≤ 0,05.  

Resultados: A prevalência do AME em menores de 6 meses aumentou de 30,2% para 

46,7% entre 2003 e 2006. Na análise multivariada a baixa escolaridade materna reduziu o 

AME em 20% (RP=0,798; IC95%: 0,684-0,931), o parto cesariano em 16% (RP=0,838; 

IC95%: 0,719-0,976), o uso de chupeta em 41% (RP=0,589; IC95%: 0,495-0,701) e a 

prevalência de AME foi 1% menor a cada dia de vida da criança (RP=0,992; IC95%: 0,991-

0,994). O acompanhamento do bebê por unidade credenciada na IUBAAM aumentou o AME 

em 19% (RP=1,193; IC95%: 1,020-1,395). 

Conclusão: A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação mostrou impacto no 

incremento do aleitamento materno exclusivo. Práticas disseminadas como o uso da chupeta e 

o parto cesariano devem ser revistas, por constituírem-se em fatores de risco para o 

aleitamento materno exclusivo.  

Descritores: aleitamento materno, atenção primária à saúde, avaliação de impacto, estudos 

transversais. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

1.1 Vantagens do aleitamento materno 

 

Muitas são as evidencias científicas que demonstram as vantagens do aleitamento 

materno, nas suas diferentes interfaces, tanto do ponto de vista nutricional, pois o leite 

materno contém os componentes adequados e com a biodisponibilidade ideal para o 

desenvolvimento do lactente, como do ponto de vista emocional e de proteção que a espécie-

especificidade do leite humano confere (Marques et al, 2004), além da prevenção de 

morbidades na idade adulta, segundo demonstrado por Toma & Rea (2008) em estudo de 

revisão sistemática. 

O leite materno supre todas as necessidades nutricionais da criança no primeiro 

semestre de vida, propiciando crescimento e desenvolvimento adequados nesse período 

(Marques et al, 2004). Biologicamente é um fluído complexo, contendo proteínas, 

carboidratos, vitaminas, minerais, substâncias imunocompetentes, como IgA, enzimas, 

interferón, além de fatores tróficos ou moduladores de crescimento (Newburg, 2009). Os 

oligossacarídeos em suas formas livres e conjugadas, presentes no leite materno, conferem 

proteção aos lactentes contra as infecções do trato gastrointestinal (Morrow et al, 2005).  O 

leite humano apresenta glicanos específicos que protegem o bebê imaturo de patógenos 

comuns aos quais está exposto, reduzindo as infecções do trato respiratório (Newburg, 2009). 

 A amamentação no primeiro ano de vida pode ser considerada uma estratégia para a 

redução da mortalidade pós-neonatal, segundo estudo realizado em municípios do Estado de 

São Paulo. A fração da mortalidade evitável por infecção respiratória variou, segundo o 

município e a faixa etária, entre 33% e 72%, e por diarréia, entre 35% e 86%. A estimativa 

média de impacto da amamentação no coeficiente de mortalidade infantil foi de 9,3%, 

variando segundo o município, entre 3,6% e 13% (Escuder et al, 2003). 

O aleitamento materno exclusivo tem um impacto ainda mais significativo na redução 

da morbi-mortalidade infantil. Estudo realizado nas Filipinas mostrou que as crianças que não 

foram amamentadas exclusivamente apresentaram um risco 2 a 17 vezes superior de ter 

diarréia (Popkin et al, 1990). Estudo randomizado conduzido na Bielorrússia encontrou uma 
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redução significativa no risco de infecções gastrointestinais e de eczema atópico em crianças 

amamentadas exclusivamente (Kramer et al, 2001). Em Pelotas, César et al (1999) 

encontraram que o risco de internação por pneumonia foi 3,8 vezes maior em crianças que 

recebiam leite materno e fórmula infantil, e 8,5 vezes maior naquelas que recebiam alimentos 

sólidos ou semi-sólidos, em relação àquelas em aleitamento materno exclusivo. Bocollini et al 

(2012) verificaram uma correlação negativa entre o aumento no aleitamento materno 

exclusivo e as taxas de internação por diarréia em crianças menores de quatro meses nas 

capitais brasileiras entre os anos de 1999 e 2008. 

  

 

1.2 Políticas públicas de aleitamento materno 

 

Apesar de todas estas vantagens, o marketing das indústrias de alimentos infantis, a 

ausência de uma legislação de proteção à amamentação, práticas hospitalares inadequadas de 

separação mãe-filho no pós-parto imediato e programas de distribuição gratuita de leite pelo 

governo fizeram com que o desmame precoce fosse crescente no Brasil, como em outras 

partes do mundo, até o final da década de 70, repercutindo na mortalidade infantil (Rea, 2003).  

Ao longo das últimas décadas, várias políticas públicas foram implantadas na tentativa 

de recuperar a prática da amamentação. Em 1981 foi criado o Programa Nacional de Incentivo 

ao Aleitamento Materno, sendo constituída uma coordenação nacional e coordenações 

estaduais de aleitamento materno, com a veiculação na mídia de diversas campanhas para 

mobilização social. No final da década de 1980, algumas importantes políticas pró-

amamentação foram implantadas, tais como a aprovação da Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes, a criação da Rede de Bancos de Leite Humano 

e a inclusão na Constituição Brasileira do direito a 120 dias de licença-maternidade e licença-

paternidade de cinco dias. No início da década de 90 a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC) foi lançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), estabelecendo “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno” com o objetivo de melhorar as práticas hospitalares. Nesta mesma época a Cúpula 

Mundial da Infância, da qual o Brasil participou, estabeleceu como metas para a década 

credenciar 50% dos hospitais com mais de 1000 partos/ano como Hospitais Amigos da 
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Criança e a interrupção da distribuição de substitutos do leite materno nos serviços de saúde 

(Rea, 2003). 

Também a sociedade civil tem contribuído para a recuperação da cultura da 

amamentação. Em 1992 várias organizações não governamentais, como o UNICEF, a IBFAN 

(International Baby Food Action Network), La Leche League e a ILCA (International 

Lactation Consultant Association), criaram a Aliança Mundial de Ações Pró-Amamentação 

(WABA) que tem promovido a mobilização social nas Semanas Mundiais de Amamentação, 

que propõem um tema a ser trabalhado a cada ano (Rea, 2003). 

 

 

1.2.1 Iniciativas voltadas para a atenção básica 

 

Com vistas a inserir a atenção básica na promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, em 1999 a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro lançou a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). Esta iniciativa propõe a implantação de 

“Dez Passos para o Sucesso da Amamentação” nas unidades primárias de saúde1. 

Estes Dez Passos são fruto de uma revisão sistemática sobre intervenções 

desenvolvidas nas fases de pré-natal e de acompanhamento do binômio mãe-bebê com 

efetividade em estender a duração da amamentação (Oliveira et al., 2001). Os passos 1 e 2 

remetem à estrutura que a unidade deve dispor. Já os passos 3 a 10 remetem ao processo de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (Quadro 1).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Resolução SES nº2673 de 02 de março de 2005. Implanta a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 
Amamentação no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Republicada, por incorreções no original, no 
D.O de 28/06/2005. 
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Quadro 1. Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação: Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação 

Passo 1 - Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 
que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade de saúde. 
Passo 2 - Treinar toda a equipe da Unidade de saúde, capacitando-a para implementar esta 
norma. 
Passo 3 - Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento materno, 
promovendo a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementada até os dois anos de vida 
ou mais. 
Passo 4 - Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de 
amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança. 
Passo 5 - Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira hora 
após o parto e ficar com o bebê em alojamento conjunto. 
Passo 6 - Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 
vierem a ser separadas de seus filhos. 
Passo 7 - Orientar as nutrizes sobre o método da amenorréia lactacional e outros métodos 
contraceptivos adequados à amamentação. 
Passo 8 - Encorajar a amamentação sob livre demanda. 
Passo 9 - Orientar as gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e 
chupetas, não permitindo propaganda e doações destes produtos na unidade de saúde.  
Passo 10 - Implementar grupos de apoio à amamentação, acessíveis a todas as gestantes e mães, 
procurando envolver os familiares. 
 

O processo de avaliação para credenciamento das unidades na IUBAAM se inicia com 

o preenchimento de questionário de auto-avaliação pela equipe de saúde que está pleiteando o 

título, permitindo que a unidade básica faça uma análise das suas práticas.  As respostas são 

tabuladas de tal forma a fornecer subsídios para ações futuras, como a elaboração de normas e 

rotinas, o treinamento de pessoal, a eliminação do marketing indevido de alimentos infantis, 

mamadeiras, bicos e chupetas, a criação de grupos de apoio à amamentação, e outras 

mudanças. Tendo a unidade de saúde atingido um resultado satisfatório na auto-avaliação, 

solicita-se uma pré-avaliação externa à Secretaria Municipal (ou Estadual) de Saúde. Caso o 

resultado seja positivo, a unidade de saúde passa por um processo de avaliação global do 
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cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM, realizado por 

avaliadores externos indicados pela Secretaria Estadual de Saúde2. 

A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação começou a ser idealizada em 

1997, no Grupo Técnico Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno (GTIIAM), 

coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), composto por 

representantes de entidades de classe, de organizações não-governamentais, de representantes 

de Hospitais Amigos da Criança e do Centro de Referência Nacional em Bancos de Leite 

Humano. O GTIIAM percebeu que grupos de apoio à amamentação vinham sendo criados em 

vários hospitais amigos da criança, e estes poderiam estar sendo desenvolvidos nas unidades 

básicas de saúde, de acesso mais fácil às gestantes e mães após a alta hospitalar. A partir de 

1998 o GTIIAM passou a desenvolver treinamentos para equipes da rede básica de saúde, 

visando uma ação integrada de promoção, proteção e apoio à amamentação3.   

Passaram também a ser delineados passos para o sucesso da amamentação a serem 

cumpridos pelo nível primário de assistência à saúde como os já existentes no Chile (MS 

Chile, 1995), no Peru (Giga & Sanez, 1996), na Argentina (Vallone & Mercer, 1997), no 

Reino Unido (UNICEF UK BFI, 1998) e na Nicarágua (ME Nicarágua, 1999). Em 1999, após 

a realização de uma revisão sistemática para apreensão da evidência científica disponível 

quanto às ações conduzidas na atenção primária à saúde com efetividade na extensão da 

duração da amamentação (Oliveira et al, 2001), foram definidos “Dez Passos para o Sucesso 

da Amamentação” da IUBAAM. 

 No Seminário de Abertura da VIII Semana Mundial de Amamentação, ocorrido em 

outubro de 1999, a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação foi lançada no Estado 

do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, o GTIIAM promoveu um workshop que contou com a 

presença da Coordenadora de Ações de Aleitamento Materno da Área de Saúde da Criança do 

Ministério da Saúde. Nesta ocasião, a representante do Ministério da Saúde foi apresentada à 

proposta e assumiu o compromisso de envidar esforços para torná-la uma iniciativa nacional. 

No ano seguinte foi constituída pelo Ministério da Saúde uma equipe para o desenvolvimento 

de material instrucional e material de auto-avaliação, pré-avaliação e avaliação global para a 

                                                 
2  Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro. Manual de Capacitação de Multiplicadores da 
Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. Rio de Janeiro: SES-RJ, 2006.  
3Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Resolução n.º 837, de 30 de março de 1993.  
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iniciativa. A aplicação deste material foi testada em dois cursos realizados em 2002, o 

primeiro foi conduzido em Taguatinga, DF, junto a equipes de saúde e o segundo no Rio de 

Janeiro4.  Após estes estudos-piloto, o material foi considerado apto para utilização.  

 A partir de 2003 os cursos da IUBAAM passaram a ser multiplicados em diversos 

municípios do Rio de Janeiro e em outros estados. Em setembro de 2003 foi realizado o 

Curso de Multiplicadores da IUBAAM em Curitiba, e no mesmo ano, a Secretaria de Estado 

de Saúde do Rio Grande do Sul promoveu o Curso de Multiplicadores e Avaliadores da 

IUBAAM em Porto Alegre. Vários Cursos de Multiplicadores da IUBAAM foram 

realizados para a rede básica de saúde de Santos, São Paulo, nos anos de 2003 e 2004. 

Foram também realizados Cursos de Multiplicadores da IUBAAM em Maceió, Alagoas; e 

em Marília, São Carlos e na capital de São Paulo em 2005. Em 2006 foram realizados 

Cursos de Multiplicadores da IUBAAM em Maringá, Paraná, e em Uberlândia, Minas 

Gerais, no ano de 2007, em Vitória, Espírito Santo e em Belém do Pará em 2008 (Carvalho 

& Tamez, 2005). No entanto, a IUBAAM não se tornou uma estratégia nacional, pois houve 

mudança de governo e o Ministério da Saúde passou a considerar que o monitoramento 

desta iniciativa seria inviável devido à grande quantidade de unidades básicas existentes no 

país. 

No Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2001 havia sido credenciada a primeira 

unidade primária de saúde na IUBAAM, uma unidade da Estratégia Saúde da Família, situada 

no município de Volta Redonda.  

            Atualmente existem mais de 80 unidades credenciadas na IUBAAM no Estado do Rio 

de Janeiro. A distribuição geográfica dessas unidades não é homogênea, no entanto, havendo 

uma maior concentração de unidades (51) credenciadas na Região do Médio Paraíba. A 

segunda maior concentração se dá na capital do Estado (16). Também há Unidades Básicas 

Amigas da Amamentação na Região Serrana (6), na Região Noroeste (3), na Região Centro-

Sul (2) e na Região Metropolitana II do estado (2)5. Em 2005 a IUBAAM foi regulamentada 

                                                 
4 Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro. Manual de Capacitação de Multiplicadores da Iniciativa 
Unidade Básica Amiga da Amamentação. Rio de Janeiro: SES-RJ, 2006. 
5 Relação das Unidades Básicas Amigas da Amamentação do Estado do Rio de Janeiro. SES-RJ, abril 2012. 
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no Estado através da Resolução nº 26736, tendo sido constituídos pólos de aleitamento 

materno em cada região do Estado, responsáveis pela capacitação de pessoal e monitoramento 

da iniciativa7.     

           Também com a preocupação de promover o aleitamento materno na atenção básica, foi 

lançada pelo Ministério da Saúde em 2008 a Rede Amamenta Brasil, apoiada nos princípios 

da educação permanente em saúde. Esta estratégia visa contribuir para o aumento dos índices 

de aleitamento materno no país, colaborando para o desenvolvimento profissional, através de 

trabalho interdisciplinar nas unidades básicas de saúde (Ministério da Saúde, 2009). 

Recentemente foi criada a Estratégia Nacional Para Alimentação Complementar Saudável 

(ENPACS), fortalecendo as ações de promoção à alimentação das crianças entre 0 e 24 meses 

no âmbito da atenção primária à saúde do SUS. A ENPACS tem como objetivo instituir a 

orientação ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses e à alimentação 

complementar dos 6 meses aos 2 anos ou mais como atividade de rotina nos serviços de saúde. 

Contemplando, com isso, a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, com a 

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

identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras. Como estas duas estratégias 

possuem muitas interfaces, o Ministério da Saúde lançou a “Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil” em abril de 2012, durante o Congresso “World Nutrition Rio 2012”, fundindo-as numa 

única estratégia8. 

 

1.3 Indicadores de aleitamento materno 

 

Diferentes terminologias e indicadores vinham sendo utilizados para monitorar a 

evolução do aleitamento materno, dificultando a comparabilidade entre os achados das 

                                                 
6 Resolução SES nº 2673de 02 de março de 2005. Implanta a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação 
no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Republicada, por incorreções no original, no D.O de 
28/06/2005 
 
7 Resolução SES nº 2410 de 10 de maio de 2004. Incorpora ao GrupoTécnico Interinstitucional de Aleitamento 
Materno os Pólos Regionais de Aleitamento Materno 
 
8 Anais do Congresso World Nutrition Rio 2012. ABRASCO: Rio de Janeiro, 2012.  
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investigações. A partir de 2001 a Organização Mundial e Saúde (OMS) passou a definir as 

várias modalidades de aleitamento materno (WHO, 2008):  

Aleitamento Materno Exclusivo (AME): Quando a criança recebe somente leite materno 

(direto da mama ou ordenhado), ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos e sólidos, 

com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais, ou 

medicamentos. 

Aleitamento Materno Predominante (AMP): Quando a criança recebe de forma 

predominante o leite materno, mas também recebe água ou bebidas à base de água (como água 

adocicada, chás, infusões), suco de fruta e/ou fluidos rituais. 

Aleitamento Materno Complementado (AMC): Quando a criança recebe, além do 

aleitamento materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite 

materno, outro tipo de leite ou fórmula infantil.  

Aleitamento Materno (AM): Quando a criança recebe leite materno diretamente da mama 

ou ordenhado, independente de receber ou não outros alimentos. 

 

Definiu também indicadores relacionados à forma como os alimentos são veiculados: 

 Alimentação por mamadeira: Quando a criança recebe qualquer líquido (incluindo o leite 

humano) de uma mamadeira com um bico.  

 

1.4 Panorama do aleitamento materno no Brasil 

 

 O aumento na prática do aleitamento materno, decorrente das políticas implementadas 

nacionalmente (Rea, 2003), vem sendo verificado através de pesquisas nacionais. A duração 

mediana do aleitamento materno passou de 74 dias em 1975, para 134 dias em 1989 (Leão et 

al, 1989), 210 dias em 1996 (PNDS, 2006), alcançando 282 dias em 2006 (PNDS, 2006). Já a 

duração mediana do aleitamento materno exclusivo sofreu um aumento de 1 mês, evoluindo 

de um mês em 1996 para 2,2 meses em 2006 (Ministério da Saúde, 2009).  

A prevalência do AME passou de 38,6% em 2006 (PNDS, 2006) para 41% em 2008. Não 

foi possível analisar a prevalência do AME no ano de 1996, pois não era avaliado o uso de 

água, chá ou suco nos inquéritos anteriores. O comportamento do AME nas capitais e regiões 
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brasileiras mostrou-se bastante heterogêneo (Venancio et al, 2010). A região Norte foi a que 

apresentou maior prevalência (45,9%), seguida da Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%) e 

Sudeste (43,9%), a região Nordeste apresentando pior situação (37,0%) na II Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal realizada em 

2008 (Ministério da Saúde, 2009). 

  Também vêm sendo desenvolvidas pesquisas estaduais e municipais para 

monitoramento dos índices de aleitamento materno e das práticas de alimentação infantil no 

primeiro ano de vida. Estas pesquisas em geral vêm sendo realizadas nos dias das Campanhas 

Nacionais de Vacinação, por possibilitar a obtenção de informações em um curto período, com 

um custo relativamente baixo, e com alta cobertura populacional (Venancio et al, 2010). 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Prevalência de aleitamento materno exclusivo no Brasil e fatores associados a esta 

prática 

 

Foi realizada uma revisão de literatura para conhecimento da prevalência de 

aleitamento materno exclusivo no Brasil, da sua tendência temporal e dos fatores de risco 

associados a esta prática. Foi utilizada a base de dados MEDLINE, sem limite de período,  

utilizando as palavras-chaves: (exclusive breastfeeding) and (trends or trend or tendency or 

temporal or rates) and (Brazil or Brasil), sendo encontrados 59 artigos, dos quais foram 

selecionados 18 artigos relativos ao tema através da leitura dos resumos. Estes artigos foram 

lidos e através das suas referencias bibliográficas foram encontrados mais sete artigos que 

apresentavam dados de prevalência ou mediana de AME, descritos para um ano ou período. 

Estes estudos foram divididos em dois grupos: estudos que apenas descrevem a prevalência 

e/ou duração mediana do aleitamento materno exclusivo (9) e estudos que descrevem a 

prevalência e/ou duração mediana do aleitamento materno exclusivo e analisam os fatores 

associados a esta prática (16). 
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2.1.1 Estudos descritivos da prevalência e/ou duração mediana de aleitamento materno 

exclusivo  

 

Albernaz et al (2008) em um estudo de coortes de nascimento realizado no município 

de Pelotas, Rio Grande do Sul, nos anos de 1982, 1983, 1997-1998 e 2004 avaliaram a 

prevalência do AME e do AM neste período.  Os índices do AME nas crianças com 1 mês de 

vida elevaram-se de 26% em 1993 para 77% em 2004, e com 3 meses de 16% em 1993 para 

46% em 2004. A prevalência de AM aos 12 meses evoluiu de 15% em 1992 para 34% em 

2004, e aos 24 meses de 6% em 1992 para 14% em 2004. 

Victora et al (2008) em um estudo de coortes de nascimento realizado no município de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, nos anos de 1982, 1993 e 2004, entrevistaram as mães logo após o 

parto e após um ano essas mães foram novamente entrevistadas em seu domicilio. O AME, 

que era praticamente inexistente em 1992, evoluiu de 7% em 1993 para 31% em 2004 aos 3 

meses de idade. A duração mediana do AM foi de 3,1 meses em 1992, 4,0 meses em 1993 e 

6,8 meses em 2004. 

Carvalhaes et al (1998) em um inquérito realizado em crianças menores de um ano, no 

município de Botucatu, no ano de 1995 avaliaram as práticas de apoio e promoção ao 

aleitamento materno. A duração mediana do aleitamento materno exclusivo foi de 17 dias, a 

mediana de aleitamento materno completo - definido como crianças em amamentação 

exclusiva ou que já recebem outros líquidos, exceto leite - de 64 dias e a mediana de 

aleitamento materno de 167 dias. A prevalência de aleitamento materno exclusivo aos 30 dias 

de idade foi de 29,0%, aos 120 dias de 4,6%, e aos 180 dias, de 2,2%. A prevalência de 

aleitamento materno com 1 ano de idade foi de 27,5%. 

Ferreira et al (2007) avaliaram a tendência do aleitamento materno no município de 

Botucatu, São Paulo, entre os anos de 1995, 1999 e 2004. Os dados foram coletados dos 

responsáveis que acompanharam crianças menores de um ano à campanha de vacinação. 

Houve um aumento de grande magnitude do AME entre as crianças menores de 4 meses, 

passando de 19,1% em 1995 para 36,9% em 2004. O mesmo ocorreu para crianças menores de 

6 meses, passando de 13,0% em 1995 para 29,6% em 2004. Quanto à prevalência do 

aleitamento materno em menores de 1 ano, evoluiu de 53,5% para 61,7%. A duração mediana 

do AME em 1995 foi 17 dias, aumentando para 31 dias em 2004 (aumento percentual de 
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82,0%). Para o aleitamento materno, a duração mediana aumentou de 167 dias em 1995 para 

252 dias em 2004.  

Silva et al (2007) em um inquérito sobre práticas alimentares em Campanha de 

Vacinação no ano 2005 no município de Cuiabá, Mato Grosso, observou que o AME em 

crianças menores de 4 meses apresentou um aumento de 17,7% em 1999 para 28,5% em 2004. 

Kitoko et al (2000) analisaram dados do inquérito de praticas de alimentação infantil 

realizado na Campanha de Vacinação nos municípios de Florianópolis e João Pessoa, no ano 

de 1997. A prevalência do AME em menores de quatro meses de idade foi 46,3% em 

Florianópolis e 23,9% em João Pessoa e de alimentação complementar oportuna de 32,2% em 

Florianópolis e de 24,8% em João Pessoa. 

Dados obtidos na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno, coletados em 

2008 na segunda fase da campanha de multivacinação nas capitais brasileiras e Distrito 

Federal foram analisados por Venancio et al, 2010. Foi constatado um aumento de um mês na  

duração mediana do AME, que passou de 23,4 dias em 1999 para 54,1 dias em 2008, tendo a 

mediana do AM evoluído de 4 meses em 1999 para 11,2 meses, em 2008. Já a prevalência do 

AME em crianças menores de 6 meses encontrada no ano de 2008 foi de 41%.  

Sena et al (2007) em um estudo transversal re-analisou os dados do inquérito 

populacional do AM realizado em 25 capitais e no Distrito Federal, coletados durante a 

Campanha de Vacinação no ano de 1999. A prevalência de AM aos 30 dias foi estimada em 

87,3%, aos 120 dias em 77,5% e aos 180 dias em 68,6%. E do AME nas mesmas idades foram 

47,5% aos 30 dias, de 17,7% aos 120 dias e 7,7% aos 180 dias.  

Ramos et al (2008) realizaram um estudo transversal durante a campanha de 

multivacinação no ano de 2006 no estado de Piauí, com crianças com idade igual ou menor de 

364 dias. A duração mediana foi de 67 dias para o AME e de 200 dias para o AM.  

 

2.1.2 Estudos descritivos e analíticos de fatores associados ao aleitamento materno 

exclusivo 

 

Castro et al (2009) analisaram a tendência temporal da amamentação na cidade do Rio 

de Janeiro entre 1996 e 2006 através de 5 inquéritos realizados durante as Campanhas 

Nacionais de Imunização com crianças menores de um ano. O AME entre menores de 6 meses 
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passou de 13,8% a 33,3% no período e o AM entre menores de 1 ano aumentou de 61,3% em 

1996 para 73,4% em 2006. A baixa escolaridade materna mostrou-se um fator de risco para o 

AME e o trabalho materno para o AME e AM.  

Caminha et al (2010) em um estudo temporal em crianças menores de um ano de 

idade, no Estado de Pernambuco, realizaram um inquérito populacional nos anos de 1991, 

1997 e 2006 para analisar as prevalências do AM e AME. A duração da mediana do AM foi 

de 89 dias em 1991, 106 dias em 1997 e 183 dias em 2006. A duração mediana do AME 

permaneceu de 30 dias no período de 1997 e 2006. A prevalência do AME aos 6 meses passou 

de 1,9% em 1997 para 8,5% em 2006. Os fatores de proteção ao AME identificados foram 

escolaridade materna crescente, idade materna entre 20 e 35 anos, domicílio situado na Região 

Metropolitana do Recife e crianças do sexo feminino. 

Inquérito realizado em 1998 em 84 municípios do Estado de São Paulo (Venancio et 

al, 2002), também a partir de dados coletados na Campanha Nacional de Vacinação, encontrou 

uma grande variação entre os municípios (de 0% a 45%) na prevalência de AME entre 

menores de 4 meses. Constituíram-se fatores de risco para esta prática ser mãe adolescente, 

baixa escolaridade materna, primiparidade e parto ocorrido em hospital ou município sem a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança. A interrupção do AM no primeiro ano de vida associou-

se à primiparidade, ao trabalho materno e ao nascimento em hospital ou município sem a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 

Venancio & Monteiro (2006) analisaram a prevalência do AME e seus fatores 

determinantes em 111 municípios do estado de São Paulo no ano de 1999 entre crianças 

menores de seis meses que compareceram à Campanha Nacional de vacinação. A prevalência 

do AME encontrada foi de 32% aos 15 dias de vida, 12% aos 90 dias de vida e 4% aos seis 

meses de vida. A prevalência do AME entre menores de 6 meses foi de 13,9%. Os fatores de 

proteção identificados foram: escolaridade materna crescente, idade materna entre 25 a 34 

anos, multiparidade, bebê do sexo feminino, peso ao nascer ≥ 3000 g, e nascer em município 

com 4- 5 ações pró-amamentação. O uso de serviço privado mostrou-se um fator de proteção 

primeiramente, mas ao serem analisadas interações, passou a fator de risco.  

Parizoto et al (2009) realizaram um estudo para avaliar a tendência e determinantes do 

AME no município de Bauru, São Paulo. Os dados foram coletados nas campanhas de 

vacinação nos anos de 1999, 2003 e 2006.  O AME em menores de 6 meses passou de 8,5% 
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em 1999 para 24,2% em 2006. O uso de chupeta foi o único fator significativo para a 

interrupção do AME nos primeiros 6 meses de vida no ano de 2006. 

Audi et al (2003) em um inquérito realizado no ano de 1999, em Itapira, São Paulo, 

durante a campanha de vacinação, analisou as práticas alimentares no primeiro ano de vida e 

os fatores associados ao AME e AM. Observaram que 98,1% dos lactentes foram 

amamentados nos primeiros 30 dias, mas a introdução de chá, água e outros leites foram 

precoces nesse período. A prevalência do AME foi de 64,8% no primeiro mês, caindo para 

45,0% e 30,1% aos quatro e seis meses. As variáveis associadas à interrupção do AME foram 

o uso de chupeta e o parto cesariano e aquelas associadas ao término do AM foram uso de 

chupeta, baixo peso ao nascer e nascimento em hospital conveniado ao SUS.          

Brecailo et al (2010) em estudo transversal realizado no ano de 200l, na cidade de 

Guarapuava, Paraná, foram entrevistadas no domicílio mães com crianças menores de dois 

anos que moravam em área de abrangência de 25 Centros de Saúde da Família. O AM 

apresentou média de 188,9 dias e mediana de 180 dias e AME apresentou média de 74,6 dias e 

mediana de 60 dias. Observou que a prevalência de AME aos 6 meses foi de 12,9%. O 

trabalho materno fora do domicílio mostrou-se fator de risco para o AME. 

Cecchetti & Moura (2005) em um estudo transversal com crianças menores de dois 

anos que compareceram à Campanha Nacional de Vacinação em 2001, realizado em 

Campinas, analisaram a prevalência do AME e do AM e sua relação com o serviço de saúde 

utilizado pela criança. A prevalência de AME foi de 72,2% aos 7 dias de idade, 53,8% aos 15 

dias, 33,3% aos 3 meses, 10,0% aos 4 meses e 5,7% aos 6 meses. A mediana de AME foi de 

67 dias. A criança ser usuária do serviço de saúde do SUS foi identificado como fator de 

proteção ao AM, mas não houve diferença significativa quanto à amamentação exclusiva para 

os menores de 6 meses. 

Vieira et al (2004) em um estudo realizado no ano de 2001 com crianças menores de 

um ano, na cidade de Feira de Santana, analisaram a prevalência de AME e de AM e os fatores 

associados à sua interrupção. A prevalência de AME entre menores de 4 meses foi de 48,3% e 

entre menores de 6 meses de 38,5%. A prevalência de aleitamento materno entre menores de 

um ano foi de 69,2%. A prevalência de AME foi maior nas crianças que não usavam chupeta e 

que mamaram no primeiro dia de vida. As variáveis associadas com maiores prevalências de 

AME foram multiparidade, baixa renda familiar, amamentação no primeiro dia de vida, e não 
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utilização de chupetas. Aquelas associadas à prática do AM foram as mesmas, acrescidas do 

peso adequado ao nascimento e mãe não trabalhar fora do lar.   

Vannuchi et al (2004) em estudo temporal realizado na cidade de Londrina, Paraná, no 

ano de 2002 a partir de dados obtidos durante a campanha de vacinação, analisaram os fatores 

de risco para a interrupção da amamentação exclusiva em menores de quatro meses e do 

aleitamento materno em menores de um ano. Em menores de quatro meses a prevalência do 

AME foi de 29,3% e de AMP de 20,7%. Nos menores de seis meses a prevalência de AME foi 

de 21,0% e de AMP 16,5%. A prevalência de aleitamento materno em menores de um ano foi 

de 62,4%. A mediana de AME foi de 11,9 dias e de AM de 257,3 dias. Foram identificados 

como fatores de risco para a interrupção do AME o uso de chupeta, a primiparidade e o 

acompanhamento ambulatorial em serviço público. Também o trabalho materno formal foi um 

fator de risco para o AM. 

Mascarenhas et al (2006) em estudo de coorte realizado com crianças menores de um 

ano, na cidade de Pelotas, entrevistou as mães nas maternidades e no domicilio. A prevalência 

do AME em crianças menores de 3 meses de idade foi de 39%. Foram identificados como 

fatores de risco para a interrupção do AME o trabalho materno, o uso de chupeta, a renda 

familiar entre um a três salários mínimos e a escolaridade paterna menor de 5 anos. 

Chaves et al (2007) em um estudo longitudinal, no município de Itaúna, Minas Gerais, 

analisaram a prevalência do AME e do AM e os fatores associados com sua duração em 

crianças nos primeiros 12 meses de vida ou até a interrupção da amamentação. A prevalência 

do AME no primeiro, quarto e sexto mês de vida foram 62,6%, 19,5 % e 5,3%, e a sua 

mediana foi de 40 dias. As variáveis que demonstraram associação, estatisticamente 

significativa, com menor tempo de AME foram: intenção de amamentar menor que 12 meses, 

peso do recém-nato menor que 2500g e uso de chupeta. 

França et al (2007), em estudo transversal realizado com crianças menores de um ano 

que compareceram aos postos de vacinação no ano de 2004 no município de Cuiabá,Mato 

Grosso, analisaram a prevalência e os fatores de risco associados ao desmame precoce. A 

prevalência de AM em menores de 1 ano foi de 74%. A prevalência de AME em menores de 4 

meses foi de 41,0% e em menores de 6 meses de 34,5%. Os fatores de risco para a interrupção 

do AME em menores de 4 meses foram o uso de chupetas, a primiparidade, a escolaridade 

materna inferior ao 3º grau e o uso de chá no primeiro dia em casa. Em crianças menores de 
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180 dias as variáveis associadas à interrupção da amamentação exclusiva foram idade materna 

de 20 a 34 anos (em relação a mães com idade de 35 anos ou superior), o uso de chupetas, a 

primiparidade e a escolaridade materna inferior ao 3º grau. 

Nascimento et al (2010) em estudo transversal realizado na cidade de Joinville, Santa 

Catarina, através do inquérito realizado na Campanha Nacional de Vacinação com crianças 

menores de um ano, no ano de 2005. A prevalência de AME foi de 43,7% e 53,9% entre 

crianças menores de 6 e 4 meses de idade. A idade crescente da criança, o uso de chupeta e a 

baixa escolaridade materna mostraram-se fatores de risco para o AME. 

Franco et al (2008) em um estudo transversal realizado durante a campanha de 

vacinação no ano de 2005 no município de Joinvile, Santa Catarina, identificou a prevalência 

do AME e analisou sua associação com variáveis maternas e do lactente.  As prevalências de 

amamentação foram de 90,7%, 84,2% e 73,5% nos lactentes com idade inferior a quatro, seis e 

doze meses, respectivamente. A prevalência de AME foi de 53,9% em menores de quatro 

meses e de 43,6% em menores de seis meses. O uso de chupeta esteve significativamente 

associado à não amamentação exclusiva em crianças menores de quatro e seis meses e o 

trabalho materno entre as crianças até seis meses de idade.  

Pereira et al (2010) estudou crianças de até seis meses de vida acompanhadas em 

unidades básicas de saúde na cidade do Rio de Janeiro, em estudo transversal realizado no ano 

de 2007. A prevalência do aleitamento materno exclusivo encontrado foi de 58,1%. A 

escolaridade materna alta, a cor branca, ter companheiro, experiência prévia com 

amamentação, alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, ter recebido orientação em 

grupo e ter sido mostrado como amamentar estiveram associadas à maior prevalência de 

aleitamento materno exclusivo. 
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Quadro 2: Estudos descritivos da prevalência e/ou mediana de aleitamento materno exclusivo 

(AME) 

1º autor, revista, ano 

de publicação 

Localidade de realização e 

ano de realização do estudo 

Prevalência ou duração mediana de AME 

Albernaz 

J Pediatria 

2008 

Pelotas (RS) 

1992/1993/1997-1998/2004 

Prevalência de AME 1 m      AME 3m 

1993:                 26%                 16% 

1997/8:              40%                 19% 

2004:                 77%                 46% 

Victora     Cad. Saúde 

Pública 2008 

Pelotas (RS) 

1992/1993/2004 

 Prevalência de AME <3m 

1993: 7%        2004: 31% 

Carvalhaes 

Rev. Saúde Pública 

1998 

Botucatu (SP) 

1995 

Duração mediana AME em 1995: 17 dias 

Prevalência de AME  

Aos 30 dias: 29,0%      

Aos 120 dias: 4,6% 

Aos 180 dias: 2,2% 

Ferreira 

Revista de Nutrição 

2007 

Botucatu (SP) 

1995 e 2004 

Prevalência de AME < 4m     AME < 6m 

1995:                 19,1%              13,0% 

2004:                 36,9%              29,6% 

Duração mediana AME 

1995: 17 dias        2004: 31 dias 

Kitoko 

Cad. Saúde Pública 

2000 

Florianópolis (SC) e João 

Pessoa (PB) 

1997 

Prevalência de AME < 4 m em 1997 

Florianópolis: 46,3% 

João Pessoa: 23,9% 

Silva   Cad. Saúde 

Pública  2007 

Cuiabá (MT) 

1999 e 2004 

Prevalência de AME < 4 m  

1999 - 17,7%       2004 – 28,5% 

Venancio 

J Pediatria 

2010 

Capitais Brasileiras e 

Distrito Federal 

1999 e 2008 

 Duração mediana de AME 

1999: 23,4 dias       2008: 51,4 dias 

            Prevalência de AME  

       < 4m                        < 6m 

1999: 35,6%            2008: 41% 
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Sena 

Rev. Assoc.  Med. 

Brasileira  2007 

Capitais Brasileiras e  

Distrito Federal 

1999 

Prevalência de AME em 1999: 

Aos 30 dias: 47,5%     Aos 180 dias: 

7,7% 

Aos 120 dias: 17,7% 

Ramos   Cad. Saúde 

Pública   2008 

Piauí  

2006 

Duração mediana AME em 2006: 

67 dias 

  

 

Quadro 3: Estudos descritivos e analíticos de fatores associados ao aleitamento materno 

exclusivo (AME) 

1º Autor, revista, 

ano de 

publicação 

Localidade de 

realização e ano 

de realização do 

estudo 

Prevalência 

e/ou duração  

mediana 

Fatores de Risco Fatores de 

proteção 

Castro  

Rev. Saúde 

Pública 2009  

Município do Rio 

de Janeiro (RJ) 

1996, 1998, 2000, 

2003, 2006 

AME < 6m 

1996: 13,8% 

1998: 16,9% 

2000: 18,1% 

2003: 23,3% 

2006: 33,3% 

 Baixa escolaridade 

materna 

Trabalho materno  

 

Caminha 

Rev. Saúde 

Pública 2010 

Estado de 

Pernambuco 

1997, 2006 

AME aos 6m 

1997: 1,9% 

2006: 8,5% 

 

Mediana AME 

1997: 30 dias 

2006: 30 dias 

 

          ___ Escolaridade 

materna crescente 

Idade materna 

entre 20 e 35 anos 

Domicílio: região 

metropolitana  

Crianças do sexo 

feminino 
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Venancio 

Rev. Saúde 

Pública 

2002 

84 municípios 

Estado São Paulo 

1998 

AME <4m 

Variou de 0% 

a 45% entre 

municípios 

  

Mãe adolescente 

Mãe com baixa 

escolaridade 

Primiparidade 

Ausência HAC 

 

 

Venancio &  

Monteiro 

Public Health 

Nutrition, 2006 

 

Municípios do 

estado de São 

Paulo, 1999 

 

AME aos 

15 dias 32% 

90 dias 12% 

6 m 4% 

 

 

Acompanhamento 

em serviço privado 

Escolaridade  

materna crescente 

Idade materna 

entre 25 a 34 anos 

Multiparidade 

Bebê sexo 

feminino 

PN ≥ 3000g 

Municípios com 4 

-5  ações pró-AM 

Parizoto  

J Pediatria 

2009 

Bauru (SP) 

2006 

AME < 6m 

1999:  8,5% 

2003: 17,6% 

2006: 24,2% 

Uso de chupeta  

Audi 

Rev. Bras. Saúde 

Materno Infantil 

2003 

Itapira (SP) 

1999 

AME < 1m 

64,8% 

AME < 4m 

45,0% 

AME < 6m 

30,1% 

Uso de chupeta 

Parto cesariano 

 

Brecailo 

Rev. Nutrição 

2010 

Município de 

Guarapuava (PR) 

2001 

AME aos 6m 

12,9% 

Mediana AME 

60 dias 

Trabalho materno 

fora do domicílio 
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Cecchetti & 

Moura 

Rev.Nutrição 

2005 

Noroeste de 

Campinas (SP) 

2001 

AME aos 6 m 

5,7% 

Mediana AME 

67 dias 

 

 Não mostrou 

associação com 

criança ser 

usuária do SUS  

Vieira 

Rev. Bras. Saúde 

Materno Infantil 

2004 

Feira de Santana 

(BA) 

2001 

AME < 4m 

48,3% 

AME < 6m 

38,5% 

Multiparidade  

Baixa renda familiar 

 

Não uso chupeta 

AM 1º dia de vida 

Vannuchi  

Rev. Bras. Saúde 

Materno Infantil 

2004 

Londrina (PR) 

2002 

AME < 4m 

29,3% 

AME < 6m 

21,0% 

Mediana AME 

11,9 dias 

Uso de chupeta 

Primiparidade 

Acompanhamento 

em serviço público 

 

 

Mascarenhas 

Jornal de 

Pediatria 

2006 

 

Pelotas (RS) 

2002/2003 

AME aos 3 m 

39% 

Trabalho materno  

Uso de chupeta 

Renda familiar entre 

1 e 3 salários mín. 

Escolaridade paterna 

< 5 anos 

 

Chaves 

J. Pediatria 

2007 

Itabira (MG) 

2003 

AME no 1m 

62,6% 

AME aos 4m 

19,5% 

AME aos 6m 

5,3% 

Mediana 

AME: 40 dias 

 

Intenção de 

amamentar < 12 m 

Peso RN < 2500g 

Uso de chupeta  
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França 

Rev. Saúde 

Pública 

2007 

Cuiabá (MT) 

2004 

AME < 4m 

41,0% 

AME < 6m 

34,4% 

Uso de chupeta 

Primiparidade 

Idade materna 20 a 

34 anos 

Escolaridade 

materna < 3º grau  

 

 

 

 

Nascimento 

Breastfeeding 

Medicine 2010 

Florianópolis 

(SC) 

2005 

AME aos 4m 

53,9% 

AME aos 6m 

43,7% 

Uso de chupeta 

Baixa escolaridade 

materna 

Idade crescente da 

criança 

 

 

Franco 

Rev. Bras. Saúde 

Materno  Infantil 

2008 

Joinvile 

2005 

 AME < 4 m 

53,9% 

AME < 6m 

43,6% 

Uso de chupeta 

Trabalho materno 

fora do lar 

 

Pereira 

Cad. Saúde 

Pública  

2010 

Município do Rio 

de Janeiro (RJ) 

2007 

AME <6m 

58,1% 

Idade crescente do 

bebê 

Cor branca 

Escolaridade 

materna alta 

Ter companheiro 

Experiência 

prévia com AM 

Alta hospitalar em 

AME 

Ter recebido 

orientação em 

grupo 

Ter sido mostrado 

como amamentar 
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A revisão de literatura realizada mostrou um aumento na duração mediana de AME no 

Brasil, passando de 23,4 dias em 1999 para 51,4 dias em 2008. Mostrou também um aumento 

da duração mediana e da prevalência de AME em estudos realizados em vários municípios e 

estados brasileiros, no período compreendido entre 1993 e 2008. No entanto, os pontos de 

corte utilizados nas diversas pesquisas variaram, dificultando a comparabilidade dos 

resultados observados.   

    

Os fatores de risco para o AME identificados na revisão de literatura foram: 

• Uso de chupeta (Nascimento et al, 2010; Parizoto et al, 2009; Franco et al, 2008; 

França et al, 2007; Chaves et al, 2007; Mascarenhas et al, 2006; Vannuchi et al, 2004; 

Audi et al, 2003) 

• Trabalho materno fora do domicílio (Brecailo et al, 2010; Castro et al, 2009; Franco et 

al, 2008; Mascarenhas et al, 2006) 

• Baixa escolaridade materna (Nascimento et al, 2010; Castro et al, 2009; França et al, 

2007; Venancio, 2002) 

• Primiparidade (França et al, 2007; Vannucchi et al, 2004 ;Venancio,2002)  

• Baixa renda familiar (Mascarenhas et al, 2006; Vieira et al, 2004) 

• Idade do bebê crescente (Pereira et al, 2010; Nascimento,2010) 

• Multiparidade (Vieira et al, 2004) 

• Mãe adolescente (Venancio et al, 2002) 

•  Idade materna entre 20 a 34 anos (França et al, 2007) 

• Acompanhamento em serviço público (Vannuchi et al, 2004) 

• Acompanhamento em serviço privado (Venancio & Monteiro, 2006) 

• Intenção materna de amamentar menor que 12 meses (Chaves et al, 2007)  

• Parto cesáreo (Audi et al, 2003) 

• Peso ao nascer menor que 2500g (Chaves et al, 2007) 

• Ausência de HAC (Venancio et al, 2002) 

• Escolaridade paterna < 5anos (Mascarenhas et al, 2006) 

 

 Os fatores de proteção para o AME identificados na revisão de literatura foram: 
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• Escolaridade materna crescente (Venancio & Monteiro, 2006; Caminha et al, 2010; 

Pereira et al, 2010) 

• Criança do sexo feminino (Venancio & Monteiro, 2006; Caminha et al, 2010) 

• Idade materna entre 20 e 35 anos (Caminha et al, 2010) 

• Domicílio: região metropolitana de Recife (Caminha et al, 2010) 

• Ter companheiro (Pereira et al, 2010) 

• Cor branca (Pereira et al, 2010) 

• Experiência prévia com amamentação (Pereira et al, 2010) 

• Não uso de chupeta (Vieira et al, 2004) 

• Amamentação no 1º dia de vida (Vieira et al, 2004) 

• Multiparidade (Venancio & Monteiro, 2006) 

• Peso ao nascer ≥ 3000 g (Venancio & Monteiro, 2006) 

• Municípios com 4 a 5 ações pró-amamentação (Venancio & Monteiro, 2006) 

• Alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo (Pereira et al, 2010) 

• Ter recebido orientação em grupo (Pereira et al, 2010) 

• Ter sido demonstrado como amamentar (Pereira et al, 2010) 

 

Conclui-se que os fatores de risco identificados mais freqüentemente na revisão de 

literatura para a interrupção do aleitamento materno exclusivo foram: o uso de chupeta, a 

baixa escolaridade materna, o trabalho materno fora do domicílio, a primiparidade, a baixa 

renda familiar, o peso ao nascer menor que 2500 g e ser criança do sexo masculino.  

  Na literatura não houve consenso se os fatores: assistência em serviço privado e idade 

materna eram fatores de risco ou proteção. Também houve um estudo em que a multiparidade 

mostrou-se como fator de risco.  

   

2.2  Impacto da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação na duração do AME 

 

Foi realizada também uma revisão de literatura com objetivo de conhecer a evidência 

existente sobre o impacto ou efetividade da IUBAAM na extensão do aleitamento materno 

exclusivo. A busca foi feita no MEDLINE, sendo utilizadas as palavras chave: (exclusive 
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breastfeeding) and (initiative or intervention) and (impact or effectiveness) and (primary 

health care). Foram encontrados quatro estudos: 

Oliveira et al (2003, 2005) avaliaram em 24 unidades básicas de saúde de diversas 

regiões do Estado do Rio de Janeiro a efetividade da prática dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação da IUBAAM na duração do AME. Na avaliação da prática dos Dez Passos, 13 

unidades apresentaram um desempenho regular e 11 unidades um desempenho fraco. A 

prevalência do AME em menores de 6 meses foi maior no bloco de unidades de desempenho 

regular (38,6%) do que no bloco de desempenho fraco (23,6%) (p<0,001). A satisfação das 

gestantes e mães com o apoio recebido para amamentar foi de 61,9% nas unidades de 

desempenho regular e de 31,4% nas unidades de desempenho fraco (p<0,0001).  

Cardoso et al (2008) compararam as prevalências de AME e das queixas principais nas 

consultas de puericultura em uma unidade primária da Zona Oeste do município do Rio de 

Janeiro, nos períodos pré-certificação (maio de 2001 a maio de 2002) e pós-certificação (maio 

de 2003 a maio de 2004) na Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. A prevalência 

do AME em menores de 4 meses elevou-se no período de 68% para 88%, e entre a idade de 4 

a 5,9 meses de 41% para 82% (p< 0,001). Ao serem analisadas os desfechos de saúde nos 

menores de 4 meses, observou-se um aumento das consultas de rotina (assintomáticos) e uma 

redução das consultas cuja queixa era diarréia (de 11,0% para 3,4%) após o recebimento do 

título da UBAAM (p<0,05). 

Caldeira et al (2008) realizaram em 2006 um estudo de intervenção controlado em 20 

equipes de Programa de Saúde de Família selecionadas aleatoriamente no município de 

Montes Claros, para avaliar o impacto da IUBAAM. As 10 unidades do grupo intervenção 

receberam um programa de treinamento na IUBAAM de 24 horas que compreendeu o suporte 

à amamentação e o manejo dos principais problemas da lactação. O grupo controle recebeu 

orientações habituais sobre o aleitamento materno. Antes do início das atividades educativas 

foram realizadas entrevistas com todas as mães de crianças menores de dois anos residentes 

nas áreas de abrangência das unidades de saúde selecionadas. Doze meses após o treinamento, 

entrevistas com as mães foram novamente realizadas. A duração mediana da amamentação 

exclusiva passou de 104 dias para 125 dias no grupo intervenção (p=0,001) e de 106 para 107 

dias no grupo controle.   

 



 

 

33

33

Quadro 4: Estudos sobre o impacto da IUBAAM no aleitamento materno exclusivo (AME) 

1º Autor, revista, 

ano de publicação 

Localidade e ano de 

realização do estudo 

Prevalência de AME<6 m 

(ou duração mediana 

AME)  

Outros desfechos 

 

Oliveira             

J Hum Lact, 2003 

C Saúde Pública, 

2005 

24 unidades básicas do 

Estado do Rio de 

Janeiro,  

1999 a 2000 

Nas 13 unidades de 

desempenho regular: 

38,6% 

Nas 11 unidades com 

desempenho fraco: 23,6% 

 Satisfação da clientela 

com apoio: unidades com 

desempenho regular: 

61,9% 

desempenho fraco: 31,4% 

Cardoso  

Jornal de 

Pediatria, 2008 

1 unidade básica da 

cidade do Rio de Janeiro  

Período pré-certificação: 

maio de 2001 a maio de 

2002 

Período pós-certificação 

(maio de 2003 a maio de 

2004) como UBAAM 

AME em menores de 4 

meses elevou-se de 68% 

para 88%, e entre a idade 

de 4 a 5,9 meses de 41% 

para 82% 

Menores de 4 m: aumento 

nas consultas de rotina 

(assintomáticos)  

e redução das consultas 

com queixa de diarréia 

(de 11,0% para 3,4%) 

após o recebimento do 

título de UBAAM 

Caldeira 

 Rev. Saúde 

Pública, 2008 

20 unidades do PSF em 

Montes Claros 

2006 (pré-intervenção) 

2007 (pós-intervenção). 

   

 

Duração mediana AME: 

Grupo intervenção: época 

pré-intervenção:104 dias 

pós-intervenção: 125 dias  

Grupo controle: época 

pré-intervenção: 106 dias 

pós-intervenção: 107 dias 
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3- JUSTIFICATIVA 

 

3.1 Relevância do objeto e viabilidade do estudo.  

O impacto da IUBAAM na prevalência e duração do aleitamento materno exclusivo 

ainda é um tema pouco explorado. Na revisão bibliográfica empreendida foram encontrados 

somente quatro artigos, correspondentes a estudos conduzidos no Estado do Rio de Janeiro e 

no município de Montes Claros, Minas Gerais. Estes artigos mostraram uma associação direta 

entre a implantação da IUBAAM e os índices de AME, sugerindo também a efetividade desta 

estratégia sobre desfechos como a saúde infantil e a satisfação da clientela com o trabalho 

desenvolvido. Já na revisão de literatura sobre os fatores de risco e de proteção para o 

aleitamento materno exclusivo foram encontrados vários estudos, porém poucos investigaram 

a qualidade da assistência como fator de exposição, mostrando que a ausência de Hospital 

Amigo da Criança era um fator de risco e que nascer em município com ações pró-

amamentação é um fator de proteção para o aleitamento materno exclusivo.   

 Barra Mansa adotou a estratégia Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação 

como política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, sendo o município com 

mais Unidades Básicas Amigas da Amamentação no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria 

Municipal de Saúde de Barra Mansa conduziu vários inquéritos sobre alimentação infantil em 

Campanhas Nacionais de Vacinação na última década, porém, estes bancos de dados ainda 

não foram explorados. A análise destes dados permitirá avaliar a efetividade da IUBAAM em 

Barra Mansa, contribuindo para o aprimoramento das ações desenvolvidas.  

 

3.2 Motivação pessoal 

 

Sou enfermeira e durante minha vida profissional tenho atuado na assistência à saúde 

da mulher e da criança, tendo o trabalho com aleitamento materno estado sempre presente em 

minhas atividades por conhecer a importância de sua prática para mulheres e crianças 

acompanhadas nos serviços de saúde em que trabalhei. No ano de 2003 começou meu 

envolvimento com o aleitamento materno, quando fui indicada para ser capacitada como 

multiplicadora da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM).  No ano de 

2006 fui nomeada Coordenadora do Pólo Médio Paraíba de Aleitamento Materno, 
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permanecendo nesta função até 2009, período no qual pude acompanhar as atividades pró-

amamentação nos municípios que compõem o Médio Paraíba e atuar como membro do Grupo 

Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro9, grupo este responsável por planejar, assessorar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e apoio ao AM no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

4. METODO  

 

4.1  Caracterização de Barra Mansa e de sua rede de saúde 

 

       Barra Mansa é um município situado na Região do Médio Paraíba, com uma área 

geográfica de 547.441 km2, e uma população de 177.861 habitantes (Censo IBGE/2010).  

Apresenta a segunda maior população da região Médio Paraíba, com uma densidade 

demográfica de 324,9 habitantes/km2. Barra Mansa está dividida em mais de 155 bairros e/ou 

loteamentos oficiais ou não. O município conta ainda com uma área rural, havendo uma 

cobertura do abastecimento de água de 97%, sendo que 80% de domicílios contam com rede 

de esgoto.  

Barra Mansa ocupa o terceiro lugar na região em termos de produção econômica, 

contando com uma ocupação de mão de obra de cerca 15.000 pessoas em seu setor industrial - 

caracterizado pelo crescimento de micro e pequenas empresas que somam mais de 528 

unidades industriais e geram 60% dos empregos industriais na área. 

No que se refere aos indicadores econômicos, o município apresenta um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,806, considerado elevado pelo Programa das Nações 

Unidas de Desenvolvimento (PNUD/2000); um PIB de 2.462.828,323 mil (IBGE/2008); e um 

PIB per capta de R$13.956,15 (IBGE/2008). No que se refere à educação, o município conta 

com uma rede de ensino médio e fundamental, composta por unidades municipais, estaduais e 

privadas, e um Centro Universitário. 

                                                 
9  Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Resolução nº 837, de 30 de março de 1993. 
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A rede pública de saúde é composta por um Hospital Maternidade, uma UPA 24 Horas, 

centros de referência, unidades de diagnóstico, laboratórios públicos, além de hemonúcleo 

municipal. A rede básica é composta por 31 unidades de saúde no módulo USF (Unidade de 

Saúde da Família) e 17 unidades de saúde no módulo UBS (Unidade Básica de Saúde). Com 

relação à atenção hospitalar, o município conta com um Hospital da Mulher inaugurado no 

ano de 2005, que substituiu a Santa Casa de Misericórdia na assistência ao parto e puerpério, e 

que se encontra em fase de capacitação e estruturação para iniciar o processo de solicitação de 

credenciamento na IHAC (WHO, 1992). Há ainda clínicas e laboratórios particulares. 

A tabela abaixo apresenta alguns relativos à população de menores de 1 ano e à 

mortalidade infantil em Barra Mansa. 

 

Tabela A: População de menores de 1 ano e mortalidade infantil em Barra Mansa, 2003 a 

2010. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nascidos 

vivos 

2390 2361 2392 2342 2333 2254 2322 2226 

Mortalidade 

infantil* 

12,9 18,2 10,0 10,6 10,2 11,5 15,9 11,6 

*por mil nascidos vivos 

 

 

4.2  Histórico da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação em Barra Mansa 

  

O trabalho de promoção, proteção e apoio ao AM foi iniciado no município de Barra 

Mansa no ano de 1999, com a tentativa em credenciar a Santa Casa de Misericórdia em 

“Hospital Amigo da Criança”10, através de capacitações dos profissionais de saúde que 

atuavam neste hospital. 

 No ano de 2002 foram implantadas 13 Unidades de Saúde da Família (USF). Após a 

capacitação, em parceria com a equipe do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

                                                 
10  Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde nº 80, de 24 de fevereiro de 2011.   



 

 

37

37

Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Barra 

Mansa começou a capacitar os profissionais de saúde que trabalhavam nas USF para o 

trabalho em aleitamento materno, utilizando a metodologia da IUBAAM11. 

  Em 2004 foi iniciado o processo de avaliação da implantação dos “Dez Passos para o 

Sucesso da Amamentação” da IUBAAM, através do preenchimento de questionários de auto-

avaliação, e da realização de pré-avaliações e avaliações globais.  

À medida que novas USF foram inauguradas, capacitações foram realizadas para o 

aprimoramento das práticas e do manejo em aleitamento materno. No momento, Barra Mansa 

conta com vinte USF credenciadas como “Unidades Básicas Amigas da Amamentação” 

(UBAAM) (Quadro 4), sendo o município com maior quantitativo de unidades credenciadas 

no estado do Rio de Janeiro.  Em Barra Mansa outras dez unidades estão em fase de 

solicitação de avaliação para o seu credenciamento12. 

As ações de promoção, proteção e apoio ao AM têm sido trabalhadas há oito anos 

continuamente na atenção básica, fazendo parte da rotina diária de atendimento pré-natal e 

acompanhamento do binômio mãe-filho, tanto nas UBS como nas USF. Atualmente a SMS-

Barra Mansa conta com 549 profissionais capacitados no manejo do AM na metodologia da 

IUBAAM. 

Tem sido observado que a certificação das USF como Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação incrementa a custo-efetividade das ações de promoção ao aleitamento materno, 

tendo em vista o impacto potencial dessas ações em articulação com outras atividades de 

atenção básica, otimizando os recursos já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 
 Resolução SES nº2673de 02 de março de 2005. 
 
12 Relatório da Coordenação do PAISMCA, Secretaria Municipal de Barra Mansa, 2010. 
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Quadro 5 - Relação das Unidades Básicas Amigas da Amamentação de Barra Mansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDADE AMIGA DA AMAMENTAÇÃO ANO DE CREDENCIAMENTO 

1 USF Belo Horizonte 2004 

2 USF Km 04 2004 

3 USF Siderlândia 2004 

4 USF Boa Vista II 2004 

5 USF Paraíso de Baixo 2004 

6 USF Santa Rita de  Cássia 2005 

7 USF São Luiz 2005 

8 USF Vila Maria I 2005 

9 USF Vila Ursulino 2005 

10 USF Vila Independência 2005 

11 USF Vila Coringa 2005 

12 USF Santa Lúcia 2005 

13 USF Mangueira 2006 

14 USF Getúlio Vargas 2006 

15 USF São Francisco 2006 

16 USF Santa Rita de Fátima 2006 

17 USF Julio Caruso 2006 

18 USF Loteamento Sofia 2009 

19 USF Piteiras 2009 

20 USF Colônia Santo Antônio 2010 
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4.3  Pesquisas de prática de hábitos alimentares 

 

 O município de Barra Mansa participou das pesquisas de prática de hábitos alimentares 

nos anos de 2003, 2006 e 2008, realizadas durante a Campanha de Vacinação. O público-alvo 

da pesquisa foi constituído por crianças menores de um ano de idade que compareceram às 

unidades de saúde para serem vacinadas nestas campanhas. No entanto, os dados da pesquisa 

de prática de hábitos alimentares do ano de 2008 não puderam ser utilizados, pois neste ano 

houve muitas intercorrências na etapa de coleta de dados, um dos Postos de Vacinação 

selecionados não pode ser aberto por falta de infra-estrutura na ocasião, sendo as crianças 

remanejadas para outros Postos de Vacinação não selecionados para a pesquisa.  

O plano amostral da pesquisa de prática de hábitos alimentares de 2006, cujos dados 

foram utilizados para a análise dos fatores associados ao AME está exposto no Quadro 6. O 

sorteio para entrevista na fila de vacinação seguia a ordem estabelecida pelo plano amostral. 

Caso se tratasse de um Posto de Vacinação onde o plano de sorteio na fila fosse 1 sim, 1 não, e 

houvesse alguma recusa por parte da mãe ou acompanhante da criança, o entrevistador pularia 

a próxima e abordaria a seguinte na fila. Mas não houve registro de recusas para entrevista 

relatada pelos entrevistadores13. 

Um maior detalhamento do método utilizado pode ser encontrado no artigo científico 

que consta no interior da presente dissertação (pág  45 a 48).  

A análise dos dados da pesquisa de práticas alimentares do ano de 2006 permitiu a 

identificação dos fatores associados ao aleitamento materno exclusivo. Já a comparação entre 

os dados obtidos nos anos de 2003 e 2006 propiciou a identificação do perfil de aleitamento 

materno exclusivo praticado no município de Barra Mansa e a evolução deste perfil ao longo 

do processo de implantação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

na atenção básica à saúde, visando subsidiar o planejamento e a avaliação destas ações. 

 

 

 

 

                                                 
13 Relatório da Coordenação do PAISMCA, Secretaria Municipal de Barra Mansa, 2006. 
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Quadro 6: Plano Amostral da Pesquisa de prática de hábitos alimentares de 2006 

Nome do PV 
 

Nº de aproximado de 
crianças amostradas  

Nº de questionários 
preenchidos 

Sorteio na fila 

Sirene I 30 32 1 sim 1 não  
UBS Piteiras 30 37 1 sim 1 não  
UBS Santa Clara 60 46 Todas 
UBS Monte Cristo 30 35 Todas 
UBS Jardim Primavera 30 26 Todas 
UBS Rialto 30 16 Todas 
USF Vila Ursulino 30 27 Todas 
USF Vila Maria I 30 29 Todas 
UBS Vista Alegre 30 38 1 sim 1 não  
USF Belo Horizonte 30 28 Todas 
Sirene II 30 20 1 sim 2 não  
UBS Vila Coringa 30 20 Todas 
UBS Amparo 10 09 Todas 
UBS Vila Elmira 30 23 Todas 
USF Paraíso de Baixo 30 34 Todas 
UBS Mangueira 30 30 Todas 
UBS Boa Vista III 30 38 1 sim  2 não  
Sirene III 60 60 1 sim  2 não  
UBS Centro 90 89 Todas 
UBS Cotiara 30 30 Todas 
E.M. Iracema Chiesse 30 27 Todas 
UBS Vale do Paraíba  30 31 1 sim 1 não  
C.M. Clécio Penedo 30 30 Todas 
UBS Bocaininha 30 31 Todas  
UBS Saudade 30 29 Todas  
C.M. Padre Anchieta 30 29 Todas  
E.M. Julia Varela 30 21 Todas 
USF Santa Rita 20 17 Todas  
E.M. Geraldo Osório 20 14 Todas  
USF Boa Vista II 30 37 Todas  
USF KM 04 30 18 Todas  
USF Siderlândia 30 35 Todas  
E.E. Reginaldo Araújo 30 26 Todas  
USF Getúlio Vargas 30 21 Todas  
A. M. E. Junqueira 30 21 Todas  
SMS 30 32 Todas  
Total 1160 1157  
Fonte: Relatório da Coordenação do PAISMCA, Secretaria Municipal de Barra Mansa, 2006. 
 

  

 



 

 

41

41

5-OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

Analisar os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 

seis meses em Barra Mansa em 2006, bem como comparar esta prática nos anos de 2003 e 

2006.  

 

Objetivos Específicos: 

� Descrever a evolução da prevalência do aleitamento materno exclusivo em menores de 

seis meses entre os anos de 2003 e 2006 no município de Barra Mansa. 

� Analisar os fatores associados à prática do aleitamento materno exclusivo no ano de 

2006 em Barra Mansa, em especial o impacto da Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação.  

 

 

 

 

 

 

 

6- ARTIGO 

 

Os métodos utilizados e resultados encontrados estão expostos no artigo científico a 

seguir:  

 

 

Impacto da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação na prevalência do 

aleitamento materno exclusivo em Barra Mansa, Rio de Janeiro. 
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Resumo 

Objetivo:  Analisar a evolução da prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME) 

em crianças menores de seis meses e os fatores associados a esta prática, em especial o 

impacto da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM).  

Métodos: Estudo observacional de tipo seccional, cuja fonte de dados foi uma pesquisa 

sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida conduzida nas Campanhas de Vacinação 

dos anos de 2003 e 2006 no município de Barra Mansa (RJ). Para fins deste estudo foram 

selecionadas as crianças menores de seis meses de idade, que totalizaram 589 crianças em 

2003 e 707 crianças em 2006. Para verificar o impacto da IUBAAM e os possíveis fatores 

associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo tomou-se por base o inquérito de 

2006. Inicialmente foi desenvolvida uma análise bivariada entre cada variável de exposição e 

o desfecho, o aleitamento materno exclusivo, sendo obtidas razões de prevalência (RP) brutas 

com seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Variáveis de exposição que se 

mostraram associadas ao desfecho (p-valor≤0,20) foram selecionadas para a análise 

multivariada. As razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de 

Poisson com variância robusta, pois o desfecho apresentou uma prevalência elevada. O 

modelo final foi composto pelas variáveis de exposição que obtiveram p-valor ≤ 0,05.  

Resultados: A prevalência do AME em menores de 6 meses aumentou de 30,2% em 2003  

para 46,7% em 2006. Na análise multivariada a baixa escolaridade materna reduziu o AME 

em 20% (RP=0,798; IC95%: 0,684-0,931), o parto cesariano em 16% (RP=0,838; IC95%: 

0,719-0,976), o uso de chupeta em 41% (RP=0,589; IC95%: 0,495-0,701) e a prevalência de 

AME foi 1% menor a cada dia de vida da criança (RP=0,992; IC95%: 0,991-0,994). O 

acompanhamento do bebê por unidade credenciada na IUBAAM aumentou o AME em 19% 

(RP=1,193; IC95%: 1,020-1,395). 

Conclusão: A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação mostrou impacto no 

incremento do aleitamento materno exclusivo. Práticas disseminadas como o uso da chupeta e 

o parto cesariano devem ser revistas, por constituírem-se em fatores de risco para o AME.  

Descritores: aleitamento materno, atenção primária à saúde, avaliação de impacto, estudos 

transversais. 
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Introdução 

 

Muitas são as evidencias científicas das vantagens do aleitamento materno, tanto do 

ponto de vista nutricional, pois o leite materno contém os componentes adequados e com a 

biodisponibilidade ideal para o desenvolvimento do lactente, como do ponto de vista 

emocional e de proteção que a espécie-especificidade do leite humano confere (Marques et al, 

2004) (Newburg et al,2005) (Morrow et al, 2008), prevenindo também morbidades na idade 

adulta (Toma & Rea, 2008). O aleitamento materno exclusivo tem um impacto ainda mais 

significativo na redução da morbi-mortalidade infantil (Escuder et al, 2003) (Boccolini et al, 

2012). 

No entanto, o marketing das indústrias de alimentos infantis, a ausência de uma 

legislação de proteção à amamentação, práticas hospitalares inadequadas de separação mãe-

filho no pós-parto imediato e programas de distribuição gratuita de leite fizeram com que o 

desmame precoce fosse crescente no Brasil, até o final da década de 70, repercutindo na 

mortalidade infantil. Ao longo das três últimas décadas várias políticas foram implantadas na 

tentativa de recuperar a prática da amamentação. Foi regulamentada a Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes, criada a Rede Brasileira de Bancos de Leite 

Humano e incluída na Constituição Brasileira o direito a 120 dias de licença-maternidade e a 

cinco dias de licença-paternidade. No início da década de 90 a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC) foi lançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), estabelecendo “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” com o objetivo de melhorar as práticas hospitalares (Rea, 2003).  

O aumento na prática do aleitamento materno, decorrente das políticas implementadas 

nacionalmente, vem sendo verificado através de pesquisas nacionais. A duração mediana do 

aleitamento materno exclusivo evoluiu de um mês em 1996 para 2,2 meses em 2006 

(Ministério da Saúde, 2009). A prevalência do aleitamento materno exclusivo passou de 

38,6% em 2006 (Venancio et al, 2010) para 41,0% em 2008 (Venancio et al, 2010). O 

comportamento do aleitamento materno exclusivo nas capitais e regiões brasileiras tem se 

mostrado bastante heterogêneo. Na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 

Capitais Brasileiras e Distrito Federal, realizada em 2008, a maior prevalência foi verificada 
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na região Norte (45,9%), seguida da Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%), Sudeste (39,4%) e 

Nordeste (37,0%). A capital com maior prevalência de aleitamento materno exclusivo foi 

Belém (56,1%), o Rio de Janeiro apresentou uma prevalência de 40,7%, e a pior prevalência 

foi encontrada em Cuiabá (27,1%) (Venancio et al, 2010).  Estamos, portanto, ainda distantes 

dos seis meses de aleitamento materno exclusivo preconizado pela OMS (Mascarenhas et al, 

2006; Venancio et al, 2010). 

Com vistas à melhoria destes indicadores, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro lançou em 1999 a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), 

buscando inserir a atenção básica na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Esta 

iniciativa propõe a implantação de “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação” nas 

unidades primárias de saúde. Estes Dez Passos são fruto de revisão sistemática sobre 

intervenções desenvolvidas nas fases de pré-natal e de acompanhamento do binômio mãe-bebê 

com efetividade em estender a duração da amamentação (Oliveira et al, 2001). No ano de 

2001 foi credenciada a primeira unidade primária de saúde na IUBAAM, uma unidade da 

Estratégia Saúde da Família, situada no município de Volta Redonda. Em 2005 esta iniciativa 

foi regulamentada no Estado através da Resolução nº 2673 (SES, 2005). Atualmente existem 

mais de 80 unidades credenciadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 20 delas em Barra 

Mansa, o município com mais unidades básicas credenciadas na iniciativa (Oliveira et al, 

2010). 

Apesar da grande adesão a esta política, nunca se avaliou a evolução da prática do 

aleitamento materno exclusivo em Barra Mansa. Este estudo tem por objetivo analisar a 

evolução da prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 6 meses 

em Barra Mansa entre os anos de 2003 e 2006 e os fatores associados a esta prática em 2006, 

em especial o impacto da IUBAAM.  

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo observacional de tipo seccional. A fonte de dados utilizada no 

presente estudo foi a “Pesquisa sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida” conduzida 

nas Campanhas Nacionais de Vacinação dos anos de 2003 e 2006, com base na experiência do 

Projeto Amamentação e Municípios (AMAMUNIC). Este projeto vem sendo desenvolvido 



 

 

45

45

pelo Instituto de Saúde de São Paulo desde 1998 com o objetivo de realizar inquéritos 

epidemiológicos e monitorar práticas de alimentação infantil (Venancio et al, 2002; Venancio 

& Monteiro, 2006). A equipe do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança 

e Adolescente (PAISMCA) da Secretaria Municipal de Barra Mansa digitaram os dados 

colhidos nas pesquisas de 2003 e 2006 realizadas no município, gerando os bancos de dados 

analisados neste artigo.  

Localizado na Região Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro, o município de 

Barra Mansa possui uma população estimada em 178 mil habitantes, 99% residentes em área 

urbana. Em 2003 o número de nascidos vivos neste município foi de 2.390 crianças, sendo a 

taxa de mortalidade infantil de 12,9 por mil nascidos vivos. Neste ano, a cobertura da 

campanha de multivacinação foi de 99%. Em 2006 no município houve 2.342 nascidos vivos, 

tendo sido observada uma taxa de mortalidade infantil de 10,6 por mil nascidos vivos e uma 

cobertura vacinal de 96% 14. 

Na pesquisa de hábitos alimentares foi utilizada uma amostra representativa das mães (ou 

acompanhantes) dos bebês menores de um ano que compareceram aos postos de vacinação. 

Foram entrevistadas no ano de 2003 um total de 1130 mães com crianças menores de 1 ano de 

idade em 32 postos de vacinação, e no ano de 2006 um total de 1157 mães em 36 postos de 

vacinação. Para fins deste estudo, cujo desfecho é o aleitamento materno exclusivo, foram 

incluídas apenas os menores de seis meses, que totalizaram 589 crianças em 2003 e 707 

crianças em 2006.  

 O inquérito foi desenvolvido adotando-se amostras por conglomerados, com sorteio em 

dois estágios. Considerando que as crianças não estão distribuídas uniformemente nos vários 

postos de vacinação (conglomerados), adotou-se o sorteio em dois estágios, com probabilidade 

proporcional ao tamanho dos conglomerados. No primeiro estágio foram sorteados os postos 

de vacinação e no segundo estágio as mães em cada posto. Os planos amostrais foram 

elaborados com base com informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra 

Mansa sobre o número de postos de vacinação em cada distrito sanitário e a estimativa do 

número de crianças menores de 1 ano que seriam vacinadas em cada posto. Esta estimativa foi 

feita com base na planilha da campanha de vacinação do ano anterior. A amostra desenvolvida 

                                                 
14  Relatórios da Coordenação de Epidemiologia, Secretaria Municipal de Barra Mansa, 2003 e 2006. 
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é considerada equiprobabilística ou autoponderada, evitando a necessidade de considerar a 

ponderação na análise estatística (Venancio et al, 2002).  

  As entrevistas foram realizadas por agentes comunitários de saúde e estudantes de 

graduação do curso de enfermagem, treinados pela equipe do PAISMCA, sob a supervisão da 

coordenadora da Área Técnica de Alimentação e Nutrição. Os entrevistadores foram 

orientados para a aplicação do questionário e para abordarem as mães na fila de vacinação, 

informando-as sobre a pesquisa, o caráter não obrigatório de participação na mesma e sobre a 

necessidade de ser obtido consentimento verbal para a aplicação do questionário. 

O instrumento de coleta de dados foi composto predominantemente por questões 

fechadas sobre o consumo nas últimas 24 horas de leite materno, água, chás, outros líquidos, 

outros tipos de leite e outros alimentos (current status). Foi possível, dessa forma, tipificar se a 

criança recebeu ou não leite materno de forma exclusiva nas 24 horas que antecederam a 

pesquisa, segundo as definições da OMS (WHO, 2008). Foram também coletadas informações 

sobre as crianças e suas mães, visando à análise dos padrões de alimentação infantil segundo 

as características desta população. 

Para a comparação dos entrevistados em 2003 e 2006 foi desenvolvida uma análise da 

composição estimada da população por meio da construção das distribuições de freqüência das 

mães e seus bebês segundo as diversas variáveis de exposição investigadas. A homogeneidade 

das distribuições destas variáveis entre os anos de 2003 e 2006 foi avaliada por meio do teste 

de  qui-quadrado, considerando um nível de significância de 5%.  

 Para verificar o impacto da IUBAAM e os possíveis fatores associados à interrupção 

do aleitamento materno exclusivo tomou-se por base o inquérito de 2006. A análise dos dados 

foi realizada pelo programa SPSS17. Inicialmente foi verificado o tipo de aleitamento materno 

praticado pelas crianças nos primeiro semestre de vida: se exclusivo, predominante, 

complementado ou se a criança não era mais amamentada (WHO, 2008). Foi então 

desenvolvida uma análise bivariada entre cada variável de exposição, expressa de forma 

dicotômica, e o desfecho, o aleitamento materno exclusivo. Foram realizados testes de 

hipóteses de qui-quadrado e obtidas razões de prevalência (RP) brutas com seus respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC95%). Variáveis de exposição que, na análise bivariada, 

mostraram-se associadas ao desfecho com p-valor observado menor ou igual a 20% no teste de 

qui-quadrado (p-valor ≤ 0,20) foram selecionadas para a análise multivariada.  
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As razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson 

com variância robusta, pois o desfecho apresentou uma prevalência elevada (Coutinho et al, 

2008). O modelo final, utilizado para estimar medidas de associação com seus respectivos 

intervalos com 95% de confiança, foi composto pelas variáveis de exposição que obtiveram p-

valor observado menor ou igual a 5% (p-valor ≤ 0,05) e a idade da criança, que foi analisada 

como variável contínua. A regressão seguiu modelo conceitual hierarquizado (Victora et al, 

1997), considerando as características maternas como distais, as características de nascimento 

como intermediárias, e as características do bebê e da unidade de assistência como proximais 

(Figura 1). 

 

Resultados 

 

No ano de 2003 a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre menores de seis 

meses foi de 30,2%. Estavam em aleitamento materno predominante 17,0% das crianças, em 

aleitamento materno complementado 34,8%, e 18,1% não estavam sendo amamentadas. Já em 

2006, o aleitamento materno exclusivo estava sendo praticado por 46,7% das crianças, o 

aleitamento materno predominante por 9,8%, o aleitamento complementado por 28,8% e 

14,7% não estavam sendo amamentadas. O aleitamento materno exclusivo teve um 

incremento de 55% entre os anos de 2003 e 2006. Este incremento foi aumentando com a 

faixa etária da criança: 33% no interior do primeiro bimestre, 79% no interior do segundo 

bimestre e 178% no terceiro bimestre de vida (Figura 2). 

 A composição da população entrevistada nos dois inquéritos pode ser observada na 

Tabela 1. Esta população foi semelhante em termos de idade, com 17% de mães adolescentes, 

de proporção de mães estudantes e de mães primíparas. Porém, outras características variaram: 

o nível de escolaridade das mães aumentou no período, enquanto o trabalho remunerado caiu. 

A proporção de nascimentos no município de Barra Mansa teve um aumento, os nascidos em 

Hospital Amigo da Criança se reduziram e a taxa de cesárea aumentou. Em relação à criança, 

o sexo, o peso ao nascer, a proporção de bebês internados por alguma patologia e a área de 

localização do posto de vacinação não variaram. A proporção de crianças usuárias de chupeta 

caiu no período.  Em 2003 ainda não havia crianças acompanhadas por UBAAM, enquanto em 
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2006 cerca de um quarto das crianças estavam sendo acompanhadas por unidades básicas 

credenciadas na iniciativa.  

A Tabela 2 mostra as variáveis associadas ao aleitamento materno exclusivo na 

análise bivariada, no ano de 2006. Entre as variáveis distais mostraram-se como fatores de 

risco para o desfecho a baixa escolaridade materna e o trabalho remunerado, e entre as 

variáveis intermediárias, o não nascimento em Hospital Amigo da Criança, o parto cesáreo, o 

baixo peso ao nascer e o sexo feminino do bebê. Já entre as variáveis proximais, o uso de 

chupeta e a vacinação em posto da zona rural mostraram-se como fatores de risco, e o 

acompanhamento em unidade básica amiga da amamentação como fator de proteção para o 

aleitamento materno exclusivo.  

No modelo multivariado, a escolaridade materna até o ensino fundamental (RP=0,798), 

o parto cesáreo (RP=0,838), o uso de chupeta (RP=0,589), e a idade crescente do bebê em dias 

(RP=0,992) foram fatores de risco para o aleitamento materno exclusivo. O acompanhamento 

da criança em UBAAM (RP=1,193) foi um fator de proteção para o desfecho (Tabela 3). 

 

Discussão 

 

No ano de 2006 quase a metade das crianças menores de seis meses de Barra Mansa 

estavam em aleitamento materno exclusivo, prevalência esta bastante superior à verificada em 

no mesmo ano no município do Rio de Janeiro (33,3%) (Castro et al, 2009) e em Bauru 

(24,2%) (Parizoto et al, 2009). Foi verificado também um crescimento importante na 

prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses em Barra Mansa de 

2003 a 2006, superior ao encontrado no Rio de Janeiro (42,9%) (Castro et al, 2009) e em 

Bauru (37,5%) (Parizoto et al, 2009) no mesmo período. No entanto, em nosso estudo, a 

comparabilidade entre as populações dos anos de 2003 e 2006 não foi total. O incremento 

observado pode ter sido favorecido pela queda no trabalho remunerado e pelo aumento da 

escolaridade materna no período.  Porém, com a inauguração do Hospital da Mulher de Barra 

Mansa no ano de 200515 reduziu-se a proporção de crianças nascidas no Hospital Amigo da 

Criança do município vizinho, Volta Redonda, e a taxa de cesárea aumentou, indicando que a 

                                                 
15 Relatório da Coordenação do PAISMCA, Secretaria Municipal de Barra Mansa, 2005. 
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evolução da assistência ao parto no período não contribuiu para o aleitamento materno 

exclusivo (Venancio et al, 2002; Audi et al, 2003). Por outro lado, a melhoria da assistência 

básica à saúde no município no período com a implantação da IUBAAM pareceu favorecer 

tanto o aleitamento materno exclusivo quanto a redução no uso de chupetas.  

O impacto da IUBAAM ficou evidente na análise multivariada realizada com os dados 

da pesquisa de práticas alimentares de 2006, pois a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo foi 19% superior nas crianças acompanhadas em unidades credenciadas. Este 

resultado positivo mostrou-se consistente com o encontrado em outros cenários brasileiros. 

Em estudo realizado no Estado do Rio de Janeiro (Oliveira et al, 2003) foi avaliada a 

efetividade da prática dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM na 

prevalência do aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses, a qual foi maior no 

bloco de unidades de desempenho regular (38,6%) do que naquele de desempenho fraco 

(23,6%) (p<0,001). Prevalências de aleitamento materno exclusivo foram também comparadas 

em investigação conduzida em unidade primária da Zona Oeste do município do Rio de 

Janeiro nos períodos pré e pós-certificação na IUBAAM. A prevalência de aleitamento 

materno exclusivo em menores de 4 meses elevou-se de 68% para 88%, e entre 4 a 5,9 meses 

de 41% para 82% (p< 0,0001). Ao serem analisadas os desfechos de saúde nos menores de 

quatro meses, houve um aumento das consultas de rotina (assintomáticos) e uma redução das 

consultas cuja queixa era diarréia (de 11,0% para 3,4%) após a certificação (p<0,05) (Cardoso 

et al, 2008). Para avaliar o impacto da IUBAAM, Caldeira et al (2008) realizaram em 2006 

um estudo de intervenção controlado em 20 equipes de Programa de Saúde de Família 

selecionadas aleatoriamente no município de Montes Claros, a duração mediana da 

amamentação exclusiva tendo passado de 104 dias para 125 dias no grupo intervenção 

(p=0,001) e se mantido estável no grupo controle.   

Na análise multivariada, foi encontrada uma prevalência de aleitamento materno 

exclusivo 20% inferior nas mães de baixa escolaridade. Também em estudos realizados em 

Joinville (Nascimento et al, 2010), em Pernambuco (Caminha et al, 2010), no Rio de Janeiro 

(Pereira et al, 2010) (Castro et al, 2009), em Cuiabá (França et al, 2007) e em São Paulo 

(Venancio et al, 2002), a baixa escolaridade materna mostrou-se associada à interrupção da 

amamentação exclusiva, possivelmente porque mães com nível de escolaridade mais elevado 

têm mais acesso a informações sobre as vantagens desta modalidade de aleitamento materno. 
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Na presente investigação, o parto cesáreo reduziu a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo em 16%. O parto cesáreo é um fator de risco para a amamentação ao nascimento 

(Silveira et al, 2008), no entanto, o seu impacto sobre a duração da amamentação exclusiva 

necessita ser melhor investigada, pois várias pesquisas não mostraram associação entre estes 

dois fatores (Caminha et al, 2010; Parizoto et al, 2009; Mascarenhas et al, 2006). Apenas um 

estudo, realizado em Itapira (Audi et al, 2003), também encontrou associação entre o parto 

cesáreo e a interrupção da amamentação exclusiva. 

No presente estudo, o uso de chupeta foi o principal fator de risco para a interrupção da 

amamentação exclusiva, reduzindo sua prevalência em 41%. Este achado mostrou-se 

consistente ao de outros estudos conduzidos em diferentes partes do Brasil. Em Itaúna, Minas 

Gerais, um menor tempo de aleitamento materno exclusivo foi encontrado entre crianças 

usuárias de chupeta (RR=1,49) (Chaves et al, 2007). Em Bauru, o uso de chupeta dobrou a 

prevalência da interrupção do aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida 

(Parizoto et al, 2009) e em Joinville aumentou a prevalência desta interrupção em 69% 

(Nascimento et al, 2010). Estudo realizado em Londrina verificou que as crianças que usaram 

chupeta tiveram uma chance duas vezes maior de não mamarem exclusivamente (Vannuchi et 

al, 2005), em Cuiabá o seu uso implicou numa chance três vezes maior (França et al, 2007) e 

em Pelotas numa chance quatro vezes maior (Mascarenhas et al, 2006), similar à encontrada 

em Itapira (Audi et al, 2003). O uso de chupeta ainda é um hábito cultural bastante difundido 

entre as crianças brasileiras, prejudicial à amamentação por reduzir a freqüência das mamadas, 

diminuindo a produção do leite materno, e por poder acarretar a confusão de bicos. Este uso 

pode também estar refletindo dificuldades maternas, como a ansiedade, a insegurança, e 

problemas no manejo do aleitamento materno (Jaafar et al, 2012).   

 A cada dia a mais da vida do bebê a prevalência de aleitamento materno exclusivo caiu 

em 1%. Esta redução, apesar de paulatina e iniciada ainda no primeiro mês de vida, ocorreu de 

forma mais acentuada entre os quatro e seis meses de vida, possivelmente por influência de 

orientação de profissionais de saúde ou pelo hábito cultural de introdução precoce de líquidos 

e alimentos, já que menos de um quinto das mães trabalhava fora do domicílio, fator que 

poderia contribuir para a interrupção da amamentação exclusiva (Ferreira et al, 2007). Esta 

redução mais acentuada do aleitamento materno exclusivo no terceiro trimestre de vida foi 

semelhante à encontrada no Rio de Janeiro (Pereira et al, 2010) e em Joinville  (Nascimento et 
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al, 2010). No entanto, ao ser observada a evolução do aleitamento materno exclusivo em Barra 

Mansa entre os anos de 2003 e 2006, verifica-se que o maior incremento nesta prática ocorreu 

justamente no terceiro bimestre de vida, parecendo indicar que a orientação e apoio adequados 

à nutriz são capazes de prevenir, ao menos parcialmente, a introdução precoce de outros 

líquidos ou alimentos. 

É importante ressaltar que, apesar de pesquisas em campanhas de vacinação 

permitirem a obtenção de informações em um curto período e com um custo baixo, elas 

podem apresentar limitações, por estarem sendo aperfeiçoadas a cada edição, o que por vezes 

compromete a uniformidade no método de coleta de dados. Em nosso estudo, os critérios de 

coleta de informações nos dois inquéritos diferiram. Na pesquisa de 2003 as perguntas 

referentes às características das mães só eram feitas quando o entrevistado era a própria mãe 

que estava acompanhando o bebê ao Posto de Vacinação. Já na pesquisa de 2006 estas mesmas 

perguntas eram feitas para o acompanhante do bebê, independente deste ser a mãe ou outra 

pessoa. Entre 10 e 15% dos bebês não estavam acompanhados de suas mães nas duas 

pesquisas, com isso, pode ter sido gerado um viés que se refletiu na proporção de mães 

trabalhadoras e de baixa escolaridade entrevistadas, que foi discrepante entre os anos de 2003 

e 2006.  

No entanto, a investigação dos determinantes do aleitamento materno exclusivo foi 

realizada apenas com dados da pesquisa de 2006, e a análise multivariada hierarquizada 

(Victora et al,1997) utilizada para aferir o peso das características maternas distais, de 

nascimento intermediárias, e de assistência prestada ao bebê proximais mostrou-se capaz de 

evidenciar as variáveis, de diferentes níveis, associadas ao  aleitamento materno exclusivo.    

Conclui-se que a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação mostrou impacto 

no aumento da prevalência do aleitamento materno exclusivo. Recomenda-se que esta 

iniciativa seja implementada no conjunto da rede primária de saúde, para que o universo de 

gestantes e mães receba orientação e apoio para a manutenção da amamentação exclusiva por 

seis meses. Recomenda-se também que as práticas do parto cesáreo e do uso de chupetas, tão 

difundidas em nosso meio, sejam revistas, por se constituírem em fatores de risco para o 

aleitamento materno exclusivo, sendo intensificada esta discussão entre os profissionais de 

saúde e as associações da sociedade civil. 
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Figura 2. Distribuição por faixa etária da prevalência do aleitamento materno exclusivo, 

aleitamento materno predominante, aleitamento materno complementado e não aleitamento 

materno. Município de Barra Mansa, 2003 e 2006. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006

0 a 1 m 2 a 3 m 4 a 5 m Total

exclusivo predominante complementado não amamentadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

59

Tabela 1. Distribuição das mães segundo as características sócio-demográficas e reprodutivas, e 

distribuição dos bebês menores de 6 meses segundo as características de nascimento e da assistência. 

Município de Barra Mansa, 2003 e 2006. 

Características 2003 2006    p-valor 
  N % N %  
Idade da mãe       

13-19 anos 83 16,6 104 17,0 0,883 
20-46 anos 416 83,4 509 83  

Estudante       
Sim 32 6,4 62 8,7 0,138 

     Não 467 93,6 648 91,3  
Escolaridade materna       
   Até ensino fundamental completo 277 55,7 310 45,1 <0,001 
   Ensino médio incompleto ou mais  220 44,3 378 54,9  
Trabalho remunerado       

Sim 173 34,7 126 17,8 <0,001 
Não 326 65,3 580 82,2  

Paridade       
Primípara 239 47,9 370 52,3 0,129 
Multípara 260 52,1 337 47,7  

Município de nascimento       
Barra Mansa 440 74,6 573 81,4 0,003 
Outro município 150 25,4 131 18,6  

Nascimento em Hospital Amigo da 
Criança 

     

      Não 525 89,0 662 94,2 0,001 
Sim 65 11,0 41 5,8  

Tipo de parto       
Cesáreo 352 59,9 494 70,2 <0,001 
 Vaginal 236 40,1 210 29,8  

Sexo do bebê       
Feminino 291 49,7 351 49,6 0,996 
Masculino 295 50,3 356 50,4  

Peso do bebê ao nascer       
< 2500 g 59 10,2 60 8,6 0,333 

      >=2500 g 519 89,8 636 91,4  
Internação Hospitalar       
     Sim 31 5,3 29 4,1 0,055 
     Não 556 94,7 674 96,3  
Uso de chupeta      

Sim 299 50,9 308 43,6 0,009 
      Não 289 49,1 399 56,4  
Posto de Vacinação        
     Zona rural 13 2,2 29 4,1 0,055 
     Zona urbana 576 97,8 678 95,9  
Acompanhamento em Unidade Básica 
Amiga da Amamentação 

     

    Sim 0 0,0 188 26,6 <0,001 
    Não 588 100,0 519 73,4  
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 Tabela 2. Razão de prevalência bruta (RPb) do aleitamento materno exclusivo e respectivo intervalo de 

confiança segundo as características maternas, do nascimento, do bebê e da assistência ao bebê menor de 

6 meses. Município de Barra Mansa, 2006. 

Características  RPb p-valor 
Idade da mãe    

13-19 anos 0,869 0,258 
20-46 anos 1  

Estudante    
Sim 0,846 0,297 

     Não 1  
Escolaridade materna    
   Até ensino fundamental completo 0,849 0,049 
   Ensino médio incompleto ou mais 1  
Trabalho remunerado    

Sim 0,817 0,090 
Não 1  

Paridade    
Primípara 0,952 0,544 
Multípara 1  

Município de nascimento    
Barra Mansa 0,978 0,831 
Outro município 1  

Nascimento em Hospital Amigo da Criança    
      Não 0,819 0,168 

Sim 1  
Tipo de parto    

Cesáreo 0,849 0,051 
Vaginal 1  

Sexo do bebê    
Feminino 0,889 0,147 
Masculino 1  

Peso do bebê ao nascer    
< 2500 g 0,769 0,132 

      >=2500 g 1  
Internação Hospitalar    
     Sim 0,738 0,264 
     Não 1  
Uso de chupeta   

Sim 0,532 <0,001 
     Não 1  
Posto de Vacinação     
     Zona rural 0,655 0,130 
     Zona urbana 1  
Acompanhamento em Unidade Básica 
Amiga da Amamentação 

  

    Sim 1,156 0,090 
    Não 1  



 

 

61

61

Tabela 3. Razão de prevalência ajustada (RPa) do aleitamento materno exclusivo e respectivo intervalo de confiança segundo 

características maternas, do nascimento, do bebê e da assistência ao bebê menor de 6 meses. Município de Barra Mansa, 2006. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3       Modelo final 
 RPa p-valor RPa p-valor RPa p-valor RPa p-valor IC 95% 

Escolaridade materna          
   Até ensino fundamental completo 0,841 0,036 0,798 0,009 0,807 0,006 0,798 0,004 0,684- 0,931 
   Ensino médio incompleto ou mais 1  1  1  1   
Trabalho remunerado           

Sim 0,821 0,096 - - - - - - - 
Não 1         

Nascimento em H. Amigo da Criança           
      Não   0,828 0,187 - - - - - 

Sim   1       
Tipo de parto           

Cesáreo   0,779 0,004 0,832 0,018 0,838 0,023 0,719- 0,976 
Vaginal   1  1  1   

Peso do bebê ao nascer           
< 2500 g   0,760 0,125 - - - - - 

      >=2500 g   1       
Sexo do bebê           

Feminino   0,891 0,154 - - - - - 
Masculino   1       

Idade da Criança          
Idade em dias     0,992 <0,001 0,992 <0,001 0,991- 0,994 
Posto de Vacinação            
     Zona rural     0,637 0,086 - - - 
     Zona urbana     1     
Uso de Chupeta          

Sim     0,589 <0,001 0,589 <0,001 0,495-0,701 
     Não     1  1   
Acompanhamento em Unidade 
Básica Amiga da Amamentação 

         

    Sim     1,204 0,020 1,193 0,027 1,020- 1,395 
    Não     1  1   
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo observou a evolução do aleitamento materno exclusivo em Barra Mansa no 

período de 2003 a 2006, período em que a prevalência do aleitamento materno exclusivo teve um 

incremento importante, e no qual foi implantada a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação.    

Iniciativas para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno têm sido 

implantadas no Brasil e no mundo e essas estratégias tem representado um aumento significativo 

na prevalência do aleitamento materno, apesar dos estudos mostrarem que estamos ainda muito 

longe das recomendações propostas pela Organização Mundial da Saúde, de aleitamento materno 

exclusivo por seis meses e aleitamento materno complementado até os dois anos ou mais (WHO, 

2008). 

Também no município de Barra Mansa, no segundo semestre de 2002, foram iniciadas 

ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede básica de saúde. Por meio 

de capacitações de sua rede de profissionais na metodologia da IUBAAM, e da adequação das 

normas e rotinas, a partir de 2004 várias unidades de saúde da família passaram a ser 

credenciadas nesta iniciativa.  

A evolução do aleitamento materno exclusivo em Barra Mansa neste período de três anos 

e a associação deste desfecho com a assistência em unidades credenciadas na Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação, observada em 2006, mostraram que essa prática pode se alterar 

em um período curto, sugerindo que o investimento em ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação podem repercutir fortemente no aumento da prevalência no aleitamento materno 

exclusivo.  

A IUBAAM parece ser uma estratégia efetiva de formação de uma rede de apoio à prática 

da amamentação, levando a mudanças nos padrões culturais de introdução precoce de água, chá, 

outros líquidos e alimentos, dando suporte às mulheres para a prática do aleitamento materno 

exclusivo. 

A evolução do aleitamento materno exclusivo em Barra Mansa no período mostrou um 

incremento muito grande na faixa etária de 4-6 meses, diferenciado da literatura encontrada 

(Parizoto et al,2009; Castro et al, 2009), demonstrando que mesmo nesta fase, quando a mulher 

já passa a reiniciar uma série de atividades externas, como o trabalho, o estudo, e atividades 
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sociais, o apoio à mulher que amamenta é capaz de contribuir para a manutenção da 

amamentação exclusiva até o seis meses de vida do bebê.  

Os fatores de risco para o aleitamento materno exclusivo identificados neste estudo estão 

em acordo com os encontrados mais freqüentemente na literatura, como uso de chupeta (Chaves 

et al, 2007; Parizoto et al, 2009; Nascimento et al, 2010; Vannuchi et al, 2005; França et al, 

2007; Mascarenhas et al, 2006; Audi et al, 2003), a baixa escolaridade materna (Nascimento et 

al, 2010; Caminha et al, 2010; Pereira et al, 2010; Castro et al, 2009; França et al, 2007; 

Venancio et al, 2002) e a idade crescente da criança (Pereira et al, 2010; Nascimento et al, 2010). 

Outros fatores identificados, como o parto cesáreo, ratificam os achados ainda inconsistentes de 

estudos como de Audi et al, 2003.  

A criança não ter nascido em Hospital Amigo da Criança associou-se ao aleitamento 

materno exclusivo apenas na análise bivariada, e na literatura revista apenas um estudo encontrou 

associação entre nascimento em Hospital Amigo da Criança e o desfecho (Venâncio et al, 2002). 

Estes achados parecem indicar que a assistência hospitalar deve ser complementada pela 

orientação e apoio ao binômio mãe-filho ao longo do primeiro semestre de vida para a 

manutenção do aleitamento materno exclusivo.   

Recomenda-se, portanto, a continuidade da implantação da UBAAM no município de 

Barra Mansa, bem como em outros municípios, para que esta iniciativa atinja todas as unidades 

básicas de saúde que atendam gestantes, mães e bebês, reforçando o compromisso com as 

políticas públicas de aleitamento materno na atenção primária. No município da Barra Mansa 

seria importante que também a maternidade local fosse credenciada na Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança, sendo criada assim uma assistência articulada de promoção, proteção e apoio à 

amamentação.  

Recomenda-se também que sejam promovidas ações que diminuam práticas comuns em 

nosso meio como o uso de chupetas e o parto cesáreo, envolvendo os profissionais de saúde e a 

sociedade civil para a sustentabilidade das mudanças necessárias. 
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9- ANEXOS: 

 

 Anexo 1 – “Avaliação de Práticas Alimentares no Primeiro Ano de Vida em Dias Nacionais –   
                   Ano 2003” 
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Anexo 2 - “Avaliação de Práticas Alimentares no Primeiro Ano de Vida em Dias Nacionais –    
Ano 2006” 
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