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“Não é preciso ter pressa. A impaciência acelera o envelhecimento,  

eleva a pressão arterial e apressa a morte. Tudo chega a seu tempo.  

Não se pode colher nada antes que amadureça. A fruta colhida verde 

é azeda ou amarga e não faz bem à saúde. Quando alguém tenta 

realizar algo antes do momento propício, com certeza provoca uma 

situação incômoda e acaba prejudicando a si próprio ou a outras 

pessoas." (Masaharu Taniguchi)
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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida reduz a 

morbi-mortalidade infantil. OBJETIVO: Estimar a prevalência do uso de suplementos em 

recém-natos  em  alojamento  conjunto  e  analisar  os  fatores  associados  ao  seu  uso. 

Metodologia: Estudo transversal realizado em e analisar os fatores associados ao uso de 

suplementos em recém nascidos em alojamento conjunto. MÉTODO: Estudo transversal 

realizado entre agosto e dezembro de 2009 no município do Rio de Janeiro. A população 

de estudo foi composta por puérperas assistidas nos hospitais com mais de 1000 partos/ano 

pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo sete Hospitais Amigos da Criança 

(HAC) e oito não credenciados (HNC). O tamanho da amostra foi determinado de forma 

estratificada,  sendo  as  unidades  hospitalares  os  estratos,  tendo  sido  gerada  amostra 

representativa de 687 mães, em número proporcional ao quantitativo de partos realizados 

em 2008 em cada hospital. Foram obtidas razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas, 

com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%).  As razões de prevalência 

ajustadas  foram obtidas  por modelo  de regressão de Poisson com variância  robusta.  O 

modelo  final,  utilizado  para  estimar  medidas  de  associação  de  razão  de  prevalência 

ajustada, foi composto pelas variáveis de exposição que obtiveram nível de significância 

menor  ou  igual  a  5%  (p-valor  ≤  0,05).   A  regressão  seguiu  modelo  conceitual 

hierarquizado, considerando as características maternas e domiciliares como distais, as de 

assistência pré-natal como intermediárias e as de assistência hospitalar à mãe e ao bebê 

como proximais.  RESULTADOS: A prevalência  de uso de suplementos  por bebês  em 

alojamento conjunto foi de 49,8%. Na análise multivariada a realização de teste rápido 

anti-HIV no hospital (RP=1,38; IC95%:1,19-1,59), o parto cesariano (RP=1,56; IC95%: 

1,37-1,78), a não ajuda na sala de parto para amamentar (RP=1,57; IC95%:1,26-1,94), o 

afastamento do bebê por mais de uma hora (RP=1,23; IC95%:1,05-1,45), o uso de chupeta 

(RP=1,31;  IC95%:1,09-1,58),  a  insatisfação  com  a  qualidade  do  acompanhamento 

(RP=1,18;  IC95%:1,02-1,36)  e  intercorrências  com  o  bebê  ou  com  a  mãe  (RP=1,54; 

IC95%:1,32-1,80)  aumentaram a  prevalência  do  uso  de  suplementos.  Como fatores  de 

proteção  foram encontrados  o  não  recebimento  de  ajuda  no  alojamento  conjunto  para 

amamentar (RP=0,77; IC95%:0,65-0,90), provavelmente devido à causalidade reversa, e a 

certificação do hospital como HAC (RP=0,53; IC95% 0,45-0,62). CONCLUSÃO: O uso 

do suplemento ao leite materno é amplamente praticado, especialmente em hospitais não 



credenciados. É de suma importância uma revisão das rotinas hospitalares, para que seu 

uso indevido seja evitado e o aleitamento materno exclusivo converta-se em norma.

Descritores: aleitamento materno, hospital, suplementação alimentar, estudos transversais.



ABSTRACT

BACKGROUND:  Exclusive  breastfeeding  in  the  first  months  of  life  reduces  infant 

morbidity  and  mortality.  OBJECTIVE:  To  estimate  the  prevalence  of  the  use  of 

supplements  among  rooming  in  newborns  and  analyze  factors  associated  with  its  use. 

METHOD: Cross-sectional study conducted between August and December 2009 in the 

city of Rio de Janeiro. The study population consisted of postpartum women assisted in 

hospitals  with more than 1000 deliveries/year  belonging to the Unified Health  System, 

seven  Baby-Friendly  Hospitals  (BFH)  and  eight  non-accredited  hospitals  (NAH).  The 

sample size was determined in a stratified manner, each strata corresponding to a hospital. 

A representative sample of 687 mothers was generated, proportionally to the quantity of 

deliveries  in  each  hospital  in  2008.  Prevalence  ratios  (PR)  were  obtained,  with  their 

respective  95%  confidence  intervals  (CI  95%).  The  adjusted  prevalence  ratios  were 

obtained by Poisson Regression with robust variance. The final model, used to estimate the 

adjusted prevalence ratio, included the exposure variables that had a significance level less 

or  equal  to  5% (p  ≤  0.05).  The  regression  followed  a  hierarchical  conceptual  model, 

considering  the  maternal  and  household  characteristics  as  distal,  prenatal  care  as 

intermediate  and  hospital  care  for  mother  and  baby  as  proximal.  RESULTS:  The 

prevalence of supplement use by rooming in newborns was 49.8%. Multivariate analysis 

showed that being submitted to the HIV rapid test in the hospital (PR = 1.38; CI 95%:1.19-

1.59), cesarean delivery (PR =1.56; CI 95%: 1.37-1.78), not being helped to breastfeed in 

the delivery room (PR = 1.57; CI 95%:1.26-1.94), mother-child separation for over an hour 

(PR  =  1.23;  CI  95%:  1.05-1.45),  pacifier  use  (PR  =  1.31;CI  95%:  1.09-1.58), 

dissatisfaction with the quality of care (PR = 1.18; CI 95%: 1.02-1.36) and intercurrences 

with the baby or the mother  (PR=1.54; CI 95%:1.32-1.80) increased the prevalence of 

supplement use. As protective factors were found the certification of the hospital as BFH 

(PR = 0.53; CI 95%: 0.45-0.62) and not receiving help to breastfeed at the rooming in (PR 

= 0.77; CI 95%: 0.65-0.90), probably due to reverse causality. CONCLUSION: The use of 

supplementation  to  breast  milk has been largely practiced,  especially  in non-accredited 

hospitals. It is a very important to review hospital routines, so that supplementation misuse 

is avoided and exclusive breastfeeding be converted in norm.

Keywords: breastfeeding, hospital, supplementary feeding, cross-sectional studies.
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INTRODUÇÃO 

A amamentação é o acontecimento mais importante dos primeiros meses de vida 

para o bebê, pois promove o apego mãe-filho (Zetterström, 1999) e contribui para a saúde 

infantil (Victora et al.,1987). O aleitamento materno propicia o aumento dos anticorpos e o 

ganho  de  peso,  ajuda  no  desenvolvimento  das  estruturas  orais  e  é  responsável  pelo 

adequado funcionamento da respiração, sucção e deglutição (Marques & Melo, 2008).  É 

ainda a melhor fonte de nutrição que a criança pode ter, seus componentes se apresentam 

na  quantidade  e  qualidade  exata  para  as  necessidades  do  bebê,  é  de  fácil  absorção  e 

digestão, é rico em lisozima e imunoglobulina, protegendo o recém nato contra infecções. 

Apresenta  também “fatores bífidos”,  que vão proteger a flora intestinal.  O aleitamento 

materno  oferece  grande  variedade  de  efeitos  protetores  para  a  criança,  favorece  o 

desenvolvimento do sistema nervoso central, melhora a acuidade visual e protege contra 

anemia ferropriva (Akré, 1994).

O colostro é a secreção láctea produzida a partir do terceiro trimestre da gestação. 

Possui coloração amarelada devido ao seu elevado conteúdo de carotenóides, dez vezes 

maior  do que o presente  no leite  maduro.  Contêm também mais  proteínas  e  minerais, 

principalmente sódio, potássio, cloro, zinco, e menos gordura e carboidrato do que o leite 

maduro.  Rico  em  anticorpos  protege  o  recém  nascido  contra  infecções,  facilita  o 

estabelecimento  da  flora  intestinal  predominantemente  bífida  e  com  efeito  laxativo, 

ajudando a eliminação do mecônio. O leite humano contém mais de 200 componentes, e 

sofre alterações em função da sua maturidade (Sarni  et al, 1992; Penna & Nicoli, 2001; 

Novak et al, 2001).

Pesquisas mostram que o leite de mães de recém nascidos prematuros apresenta 

concentração protéica mais  elevada,  o que parece indicar um ajuste às necessidades da 

criança,  diminuindo  ao  longo  da  lactação  em  função  da  queda  na  velocidade  de 

crescimento dessa criança.  A comprovação da sua superioridade em comparação a outros 

leites é obtida pela constatação do excelente crescimento e desenvolvimento das crianças 

amamentadas exclusivamente no seio (Nascimento & Issler, 2003).

O leite  humano tem um valor calórico em média de 700 calorias  por litro.  A 

proteína  apresenta  alguns  compostos  que  estão  envolvidos  na  maturação  e 

desenvolvimento do recém nascido, não havendo variação da sua concentração de acordo 
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com a dieta da mãe. O lipídio é a principal fonte de calorias do leite, fornece ácidos graxos 

essenciais e atua carreando vitaminas lipossolúveis e hormônios presentes no leite, sendo 

que este  componente  sofre  alterações  de  acordo com a dieta  materna.  Os carboidratos 

contêm grandes quantidades de oligossacarídeos que vão estimular o crescimento de uma 

flora  bacteriana  intestinal  protetora  constituída  principalmente  pelas  bífidobactérium, 

diminuindo assim os riscos de infecções (Sarni et al, 1992; Silva et al, 2007; Penna et al, 

2001).

O aleitamento  materno  previne  mortes  desde os  primeiros  dias  de vida,  como 

comprova  um  estudo  europeu  multicêntrico  sobre  mortalidade  por  enterocolite 

necrotizante. Recém-nascidos pré-termo não amamentados ou em aleitamento materno e 

artificial  tiveram  uma  chance  10,6  e  3,5  vezes  maior  de  morrer  por  enterocolite, 

respectivamente, quando comparados com bebês amamentados exclusivamente (Lucas  et  

al, 1990).

Pesquisas  apontam  aspectos  benéficos  da  amamentação,  como  a  associação 

positiva  entre  a  prevalência  de  amamentação  nas  primeiras  4  semanas  de  vida  e  o 

desenvolvimento mental de crianças com baixo peso e peso normal (Morris et al, 1999).  É 

também apontado um melhor prognóstico do desenvolvimento neurológico de prematuros 

amamentados,  quando comparados  com aqueles  alimentados  com fórmula  láctea  (Hall, 

2001).

O aleitamento materno também contribui  para a saúde da mulher (Rea, 2004), 

protegendo contra o câncer  de mama e de ovário e ampliando o espaçamento entre  os 

partos.  O aspecto econômico também deve ser ressaltado, pois o gasto médio mensal com 

a compra de leite para alimentar um bebê nos primeiros 6 meses de vida varia de 23% a 

68% do salário mínimo (Toma, 1996).

O aleitamento materno exclusivo sob livre demanda nos primeiros 6 meses de 

vida  funciona  como  método  contraceptivo  (FHI,  1988)  e  tem um impacto  ainda  mais 

significativo na redução da morbi-mortalidade infantil (Popkin et al., 1990). No entanto, o 

Brasil  é  um  dos  países  da  América  Latina  com  menor  prevalência  de  amamentação 

exclusiva (Perez-Escamilla,  1993) e sua mediana é de apenas 2,2 meses (Ministério da 

Saúde,  2008),  estando,  portanto,  muito  distante  das  recomendações  da  OMS,  que 

preconizam o aleitamento materno exclusivo por 6 meses (WHO, 2001). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1991 estabeleceu indicadores bem 

definidos de aleitamento materno que são utilizados pelo mundo todo, sendo as seguintes 

categorias de aleitamento materno:

1) Aleitamento Materno Exclusivo (AME): a criança recebe apenas leite humano 

de sua própria mãe, ou leite humano ordenhado (LHO) sem a utilização de outros líquidos 

ou sólidos, com exceção de gotas ou xarope contendo vitaminas, suplementos minerais ou 

medicamento;

2) Aleitamento Materno Predominante (AMP): a nutrição predominante é o leite 

humano, porém a criança pode receber também água ou bebidas a base de água (chá, suco 

de frutas, soro oral, gotas ou xarope de vitaminas, minerais e medicamentos);

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

materno,  outros tipos de alimentos sólidos, semi-sólidos ou líquidos, incluindo os leites 

artificiais;

4) Aleitamento Materno (AM): a criança recebe leite humano direto da mama ou 

ordenhado, compreende as categorias anteriores; 

5) Aleitamento Materno Exclusivo e Predominante (AMEP): juntos constituem o 

aleitamento materno completo;

6) Não Aleitamento Materno: a criança não recebe leite humano.

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e a amamentação 

complementada por 2 anos ou mais são preconizados pela OMS/UNICEF (WHO, 2001) e 

pelo Ministério da Saúde (2002) e constituem práticas indispensáveis para a saúde e o 

desenvolvimento  da  criança.   No Rio  Grande do Sul,  crianças  menores  de  1  ano não 

amamentadas apresentaram risco 14 vezes maior  de morrer  por diarréia e quase quatro 

vezes maior de morrer por doenças respiratórias quando comparadas a crianças da mesma 

idade alimentadas exclusivamente ao seio (Victora  et al, 1987). Além do maior risco de 

infecções,  sabe-se  que  a  administração  de  outros  alimentos,  além  do  leite  materno, 

interfere negativamente na absorção de nutrientes e em sua biodisponibilidade, podendo 

diminuir a quantidade de leite materno ingerido e levar a menor ganho ponderal (Brunken 

et al, 2006).

O aleitamento materno sob livre demanda deve ser encorajado, pois faz parte do 

comportamento  do  recém-nascido  mamar  com  frequência,  sem  regularidade  quanto  a 

horários.  O aleitamento materno sem restrições diminui a perda de peso habitual inicial do 
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recém-nascido, favorece o crescimento e ganho de peso adequados (Marques et al, 2004), 

promove uma “descida do leite” mais rápida, aumenta a duração do aleitamento materno 

(Almeida  et al, 2004), estabiliza os níveis de glicose do recém-nascido (Martins, 2002), 

diminui  a  incidência  de  hiperbilirrubinemia  e  previne  o  ingurgitamento  mamário 

(Giugliani, 2004).

A alimentação suplementar  com leite artificial  pode acarretar  vários problemas 

para os bebês, como risco de desnutrição, infecção, deficiência de ferro, perda de sangue 

nas  fezes,  aumento  no  risco  de  alergia,  elevação  da  carga  de  soluto,  hipocalcemia, 

deficiência  de  ácido  linoleico,  deficiência  de  cobre,  zinco  e  vitaminas,  muitas  vezes 

agravadas  por  uma  diluição  inadequada  da  fórmula  (Brunken  et  al,  2006;  Monte 

&Giugliani, 2004).

Pesquisa realizada por Bittencourt et al, (1993) entre o período de agosto de 1984 

e setembro de 1985 avaliou características epidemiológicas de diarréias infecciosas na Vila 

do  João.  Esse  estudo  mostrou  que  as  crianças  avaliadas  apresentaram  déficit  de 

crescimento,  o  qual  se  agravou  com  o  aumento  da  idade.   Os  possíveis  fatores  que 

poderiam estar interferindo no crescimento destas foram: uma alimentação inadequada, a 

ocorrência de diarréia principalmente ou a interação destes dois fatores.  Quanto ao padrão 

de aleitamento materno nestas crianças foi observado que houve um desmame precoce em 

18,4% das crianças, já na primeira semana de vida, e aos trinta dias somente 48,0% ainda 

estavam  sendo  amamentadas  exclusivamente.   Verificou-se  que  o  tempo  estimado  de 

aleitamento exclusivo neste estudo foi apenas de 55,9 dias, o que poderia estar acarretando 

episódios de diarréia e influenciando no crescimento das crianças avaliadas.

Durante anos, a amamentação representou a forma natural e praticamente única de 

alimentar uma criança nos primeiros meses de vida (Jelliffe & Jelliffe, 1978).  O declínio 

do aleitamento materno foi observado em diferentes regiões do mundo nos primeiros três 

quartos  do  século  XX  (Sena  et  al,  2007;  Silva  &  Pereira,  2007).   Dos  países  em 

desenvolvimento,  os  situados  na  América  Latina  apresentaram,  na  década  de 1970,  as 

menores  durações  de  aleitamento  materno.  No Brasil,  o  aumento  da  desnutrição  e  da 

mortalidade infantil, verificados nessa época em várias localidades, alertou as autoridades 

sanitárias para o uso de leite não-humano na alimentação de menores de um ano.  Tal fato 

motivou a realização de ações formais e sistemáticas, a partir de 1981, para fortalecer a 

prática do aleitamento materno no país (Sena et al, 2007).
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Em 1999 foi feito um estudo da situação do aleitamento materno no Brasil no 

último quarto do século XX, sendo comparado com outras pesquisas realizadas nos anos de 

1975 e 1989.  Os valores  indicam que o aumento  da prevalência  da amamentação,  no 

período total de 25 anos decorridos entre a primeira e a terceira pesquisa, correspondeu a 

40% no grupo de crianças com um mês de vida, a 150% no quarto mês, a 200% no sexto 

mês,  e  a  240%  aos  12  meses  (Sena  et  al,  2007).  O  aumento  da  prevalência  da 

amamentação  no  Brasil  também  foi  verificado  nas  Pesquisas  de  Demografia  e  Saúde 

(DHS, 1997),  realizadas  no período de 1986 a  1996,  no Brasil  e  em outros  países  da 

América Latina e Caribe.  De seis países com mais de duas Pesquisas de Demografia e 

Saúde (DHS) realizadas, apenas na Guatemala houve pequena redução na duração mediana 

da amamentação.  Nos demais países, como Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru e República 

Dominicana, houve aumento. O acréscimo ocorreu nos meios urbanos e rurais, sendo mais 

intenso na área urbana (Sena et al, 2007).

Para verificar a mediana do aleitamento materno, e compará-la com a pesquisa de 

1996, a PNDS-2006 calculou estas medianas,  também,  para menores  de 36 meses.  Foi 

observado  discreto  aumento  de  duração  do  aleitamento  materno  no  Brasil.  A  duração 

mediana do aleitamento exclusivo, que era de 1 mês, passa para 2,2 meses e do aleitamento 

total de 7 para 9,4 meses. A PNDS 2006 mostra que o aleitamento materno no Brasil ainda 

está  muito  afastado  dos  padrões  recomendados  pelos  organismos  nacionais  e 

internacionais.  Aponta  ainda  que  essa  é  uma  prática  que  necessita  ser  promovida  e 

protegida,  considerando a população  brasileira  em geral,  mas  em especial  os filhos  de 

mulheres socialmente vulneráveis (PNDS, 2008).

Em pesquisa nacional, promovida pelo Ministério da Saúde, a duração mediana 

do AM foi de 341,6 dias (11,2 meses) no conjunto das capitais brasileiras. A Região Norte 

apresentou a maior estimativa de duração desta pratica (14,3 meses), seguida da Centro-

Oeste (12,3 meses), Nordeste (11,4 meses), Sudeste (10,0 meses) e Sul (9,9 meses). Em 

relação às capitais, Macapá destaca-se com a maior mediana (19,7 meses) e São Paulo (9,6 

meses) com a pior situação. De acordo com os parâmetros propostos pela OMS (WHO, 

2008),  o  Brasil  encontra-se em situação  ainda  considerada  “muito  ruim” em relação  à 

duração  do  aleitamento  materno,  com  apenas  uma  capital  classificada  como  “ruim” 

(Ministério da Saúde, 2009).

Segundo estudo realizado por Castro et al (2009) na cidade do Rio de Janeiro, a 

prevalência de aleitamento materno em menores de 1 ano evoluiu de 61,3% para 73,4% 
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entre  1996  e  2006  (p-valor  de  tendência=0,000)  com  aumento  estatisticamente 

significativo a partir de 2003. Tendência similar de aumento foi também observada em 

todas as faixas etárias analisadas. A dinâmica de evolução de AM e AME observada entre 

1996 e 2006 pode ser dividida em dois períodos.  No primeiro, de 1996 a 2000, foram 

registrados estabilidade de AM em todas as faixas etárias estudadas e aumento de AME em 

menores de 6 meses. No segundo, de 2000 a 2006, foram registrados aumento de AM em 

todas as faixas etárias e aumento de AME em menores de 6 meses em ritmo mais intenso 

do que entre 1996 e 2000 tanto entre crianças com idade menor de 4 meses quanto entre 4 

e 5,9 meses. Esses dados indicam a complexidade da evolução dessas práticas, sugerindo a 

necessidade do monitoramento  dessa dinâmica  como instrumento  para a  formulação  e, 

quando necessário, para o redirecionamento de ações de promoção da amamentação. 

O  relevante  aumento  de  AM e  AME no  Rio  de  Janeiro  é  condizente  com a 

intensificação de ações de promoção da amamentação no País e na cidade nas últimas 

décadas.  Em  âmbito  nacional,  os  aspectos  que  caracterizam  esse  processo  são:  a 

coordenação nacional das ações, a articulação entre poder público e a sociedade civil (Rea, 

2003), as ações inovadoras de mobilização social, como a Semana Mundial de Aleitamento 

Materno (Amin, 1996), as campanhas de mídia e a efetiva implementação de estratégias 

propostas internacionalmente, como a regulamentação da propaganda e venda de alimentos 

substitutos  do  leite  materno  (Brasil,  2006),  a  Iniciativa  Hospital  Amigo  da  Criança,  a 

implementação  de  uma  rede  de  bancos  de  leite  humano,  e  a  capacitação  de  recursos 

humanos (Rea, 2003), sendo que todas essas atividades vêm sendo realizadas no município 

do Rio de Janeiro. 

Tanto a falta de apoio à amamentação na atenção primária à saúde (De Oliveira & 

Camacho, 2002), quanto práticas hospitalares inadequadas, como a separação mãe-filho no 

pós-parto imediato, o início tardio da primeira sucção e o uso inadequado de suplementos 

alimentares,  vinham  contribuindo  desde  meados  de  século  XX  para  a  redução  do 

aleitamento materno exclusivo e para o desmame precoce (Martines et al., 1989).

A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC) foi criada em 1990 (WHO/ 

UNICEF, 1992), mostrando a necessidade de as maternidades cumprirem seu papel para o 

estabelecimento  da  amamentação.  Essa  iniciativa  propõe  a  mobilização  de  serviços 

obstétricos hospitalares de todo o mundo para a adoção de “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno":



18

1. Ter  uma  norma  escrita  sobre  aleitamento  materno,  transmitida  rotineiramente  a 

toda a equipe de cuidados de saúde; 

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

norma; 

3. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento materno; 

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

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

ser separadas dos seus filhos; 

6. Não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, 

a não ser que tal procedimento tenha uma indicação médica; 

7. Praticar o "alojamento conjunto" - permitir que as mães e bebês permaneçam juntos 

24 horas por dia; 

8. Encorajar o aleitamento sob livre demanda; 

9. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas ao seio; 

10. Encorajar o estabelecimento de grupo de apoio ao aleitamento materno, para onde 

as mães deverão ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar.

O Brasil, na “Reunião Mundial de Cúpula em Favor da Infância” realizada em 

1990 em Nova Iorque1, assumiu o compromisso de credenciar 50% de seus hospitais com 

mais de 1000 partos/ano como Hospitais Amigos da Criança até 1995.  No entanto, esta 

meta ainda não foi alcançada. O primeiro Hospital Amigo da Criança brasileiro, o Instituto 

Materno  Infantil  de  Pernambuco  (IMIP)  foi  credenciado  em  1992.  Em  1993  foram 

credenciados mais 4 hospitais, e em 1994, mais 8. De 1995 a 2004 houve um avanço no 

processo de credenciamento de hospitais na IHAC, com uma média de 30 hospitais sendo 

credenciados  a  cada  ano,  totalizando  310 Hospitais  Amigos  da Criança  em 2004,  que 

correspondiam a 6,9% do conjunto de hospitais que realizavam partos pelo Sistema Único 

de  Saúde  (Lamounier  et  al.,  2006).  No  entanto,  nos  últimos  5  anos  o  ritmo  de 

credenciamento de hospitais na IHAC tem decaído bastante. Atualmente no Brasil existem 

335 Hospitais  Amigos da Criança,  dos quais  79 estão na região Sudeste,  sendo 17 no 

estado do Rio de Janeiro e 9 na sua capital (UNICEF, 2011), dos quais 7 têm uma demanda 

superior a 1000 partos/ano. Para que os passos sejam considerados cumpridos pela IHAC, 

é estipulado que pelo menos 80% da clientela recebam a assistência preconizada, sendo 

1 UNICEF/OMS. Manejo e Promoção do Aleitamento Materno – Curso de 18 h para equipes de 
maternidades. Tradução: Vasconcelos LM. Brasília: Ministério da Saúde, 1993. 
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que para alguns parâmetros  compreendidos nos passos este critério  varia  de 50 a 80% 

(WHO, 1992).

O passo 6 da IHAC preconiza: “não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento 

ou  bebida  além  do  leite  materno,  a  não  ser  que  haja  uma  indicação  médica” 

(WHO/UNICEF, 1992). Segundo a UNICEF (2009), só em situações específicas o uso de 

suplemento tem indicação clínica para complementar o leite materno ou até mesmo para 

substituí-lo:

1)  Lactentes  que  não  podem ser  alimentados  no  seio,  mas  para  quem o  leite 

materno permanece o alimento ideal – lactentes muito fracos que tenham dificuldades de 

sucção ou anormalidades orais, ou que estejam separados de suas mães, que oferecem leite 

materno extraído por sonda, copo ou colher, em quantidade insuficiente;

2)  Lactentes  que  podem  precisar  de  outra  nutrição  além  do  leite  materno  – 

nascidos  com  peso  muito  baixo  ou  prematuros  (menos  de  1500g  ou  32  semanas  de 

gestação) que estão em risco de hipoglicemia devido a problemas médicos, para quem o 

leite materno não está disponível; lactentes desidratados ou mal nutridos, para quem o leite 

materno isoladamente é incapaz de restabelecer deficiências.   O leite materno deve ser 

usado enquanto for possível, de preferência o do final da mamada, pois é rico em calorias e 

é muito valioso principalmente para prematuros de baixo peso;

3)  Lactentes  que  não  devem  receber  leite  materno  ou  qualquer  tipo  de  leite 

incluindo os substitutos do leite materno habituais, e que precisam ser alimentados com 

fórmulas especiais – lactentes com certas doenças metabólicas raras, como galactosemia (é 

necessária uma alimentação sem galactose);

4) Lactentes para quem o leite materno não está disponível – bebês que perderam 

as  mães  ou  que  estão  distantes  delas  e  que,  portanto,  não  tem  acesso  ao  seu  leite, 

diretamente do peito ou extraído;

5) Doenças maternas que afetam o aleitamento materno – situações em que a mãe 

está fisicamente fraca, tomando medicamentos ou tem uma doença infecciosa que contra-

indique a amamentação (ex: HIV positivo).

É necessário que estratégias como a “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, que 

tem  como  um  dos  objetivos  a  implementação  dos  “Dez  Passos  para  o  Sucesso  do 

Aleitamento Materno”, se fortaleçam (OMS, 1989; Venâncio et al., 2002). A importância 

do  aleitamento  materno,  especialmente  do  aleitamento  materno  exclusivo,  e  a  correta 
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introdução dos alimentos devem ser enfatizadas nos programas de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno (Bueno et al, 2003). O aleitamento materno exclusivo deve 

ser praticado durante a permanência hospitalar, e segundo a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança  pelo  menos  75%  dos  bebês  nascidos  a  termo  devem  ser exclusivamente 

amamentados  ao  peito  ou  alimentados  com leite  humano  extraído  da  própria  mãe  ou 

pasteurizado do nascimento à alta hospitalar (UNICEF, 2009).

REVISÃO DE LITERATURA

Com  o  objetivo  de  verificar  o  conhecimento  já  existente  sobre  os  fatores 

associados ao uso de suplemento entre recém-natos em alojamento conjunto, foi realizada 

revisão de literatura na base de dados Medline utilizando as palavras chave: (hospital) and 

(supplement or supplementation) and (formula) and (factors) and (“breast feed” or breast-

feeding  or  breastfeeding).  Através  da  busca  apresentada  acima  foram  encontrados  70 

artigos,  destes  23  artigos  foram  selecionados  através  da  leitura  do  resumo,  após  esta 

seleção foi realizada a leitura do artigo na integra, sendo então selecionados apenas 5 que 

contemplavam  o  uso  de  suplementos  em recém-nascidos  em alojamento  conjunto.  As 

referências bibliográficas destes artigos foram consultadas, gerando mais 1 artigo. Estes 

artigos estão sumarizados no Quadro 1.

Em hospital amigo da criança do Município do Rio de Janeiro foi feito um estudo 

entre março/abril de 2006 (Meirelles et al, 2008) com o objetivo de verificar a prevalência 

e identificar as justificativas apresentadas para o uso de suplementos em recém-natos de 

alojamento  conjunto  em aleitamento  materno.  Receberam orientação  sobre  aleitamento 

materno no pré-natal 51,0% das mães, e 35,7% não receberam ajuda para amamentar na 

sala de parto.  Numa amostra de 902 bebês, foi usado suplemento em 300 (33,3%) deles. 

Dessa amostra, usaram suplemento com menos de uma hora de vida 42,3% dos recém-

natos, receberam complemento apenas por um dia 161 bebês (53,7%), por dois dias 84 

(28%) e 35 (11,7%) por três dias,  o restante  da amostra  (6,7%) permaneceu com esse 

suplemento por 4 a 9 dias. As justificativas alegadas com maior freqüência para o uso de 

suplemento  foram  hipogalactia  (36,8%)  e  hipoglicemia  (21,1%).  Apenas  9%  das 

justificativas alegadas eram aceitáveis, segundo os critérios da Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança (UNICEF, 2009).
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Em  São  Paulo  8,7%  dos  recém  nascidos  de  baixo  risco  já  haviam  sido 

suplementados com fórmula antes de serem encaminhados ao alojamento conjunto e 8,5% 

o foram no alojamento conjunto. Essa suplementação ocorreu com mais freqüência nos 

partos cesarianos, em encaminhamentos ao alojamento conjunto com atraso superior a 5 

horas, nos dias úteis e nos plantões matutinos (Pinto et al., 1996).

Ensaio clínico controlado foi realizado no Canadá em 1982 (Gray-Donald  et al, 

1985)  com o  objetivo  de  investigar  se  ocorreram mudanças  na  prevalência  do  uso  de 

suplemento com a adoção de medidas restritivas ao seu uso em uma das enfermarias do 

hospital.  Foi observado que no grupo experimental 36,9% dos bebês usaram o suplemento 

contra 85,0% na enfermaria com as rotinas tradicionais.  No grupo experimental 44,8% dos 

bebês que fizeram uso de suplemento nasceram de parto cesáreo, 11,2% passaram pelo 

berçário para observação e em 9,8% dos casos este uso decorreu de solicitação materna.

Em outro estudo realizado nos Estados Unidos de março a junho de 2004 (Tender 

et  al, 2009),  com  o  objetivo  de  identificar  as  razões  pelas  quais  os  bebês  foram 

suplementados no hospital e os fatores de risco para essa suplementação, verificou-se que 

no momento da pesquisa 70% dos bebês já haviam sido amamentados.  Destes bebês, 78% 

já haviam sido suplementados ainda no hospital.  Quando avaliadas as razões para essa 

suplementação, verificou-se que apenas 13% preenchiam os critérios de indicação clínica. 

As  razões  mais  alegadas  pelas  mães  para  a  suplementação  hospitalar  foram:  desejo 

materno (39,1%), rotina hospitalar  (20,3%), mãe necessitar de descanso (17,4%) e mãe 

considerar que não tinha leite suficiente (17,4%).  O estudo mostrou que o único preditor 

estatisticamente significativo para a suplementação foi a mãe não ter participado de grupo 

de pré-natal.

Outro estudo foi realizado nos Estados Unidos entre 1984 e 1985 (Kurinij  et al,  

1991) com o objetivo de verificar os fatores que influenciam o uso do suplemento precoce 

para os recém-nascidos.  Foi encontrada uma prevalência de uso de suplementos de 37% 

entre  bebês  amamentados.  Quando verificadas  as  razões  da  suplementação  no  hospital 

alegadas pela mãe, observou-se que o motivo principal foi o descanso para a mãe em 20% 

dos casos, seguidos por insuficiência de leite materno (19%) e doença materna (18%).  Os 

fatores de risco encontrados foram o retardo na primeira mamada, e a amamentação em 

horários  fixos,  já  o  nascimento  em  hospital  universitário,  o  parto  vaginal,  planejar 

amamentar desde antes da gravidez, ter entre 13 e 16 anos de escolaridade e ser casada 

foram fatores de proteção para a não suplementação do leite materno. 
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Segundo outro estudo realizado no Canadá (Gagnon  et al,  2005) entre  1997 e 

1998,  objetivando  identificar  fatores  preditores  da  suplementação  de  recém-natos 

saudáveis  com  fórmula  ainda  no  hospital,  47,9%  das  crianças  receberam  fórmula  no 

hospital. Foram identificados como fatores de risco para essa suplementação nascer entre 

19:00h  e  09:00  horas  (taxa  de  risco  [HR]  variou  com o  tempo)  e  ansiedade  materna 

elevada,  e  como  fatores  de  proteção  planejar  amamentar  exclusivamente,  planejar 

amamentar por mais de 3 meses, educação para o parto em grupo, mãe não migrante, mãe 

com escolaridade alta, bebê do sexo masculino e amamentação ao nascimento.

Nesta busca foram encontradas prevalências de uso de suplementos em recém-

nascidos que variaram de 33,3% em hospital amigo da criança no município do Rio de 

Janeiro  a  85%  em  enfermarias  tradicionais  nos  Estados  Unidos.  Os  fatores  de  risco 

identificados para o uso de suplementos foram: escolaridade baixa ou muito alta, parto 

noturno,  retardo  na  primeira  mamada,  amamentação  em  horários  fixos  e  ansiedade 

materna. Como fatores de proteção foram encontrados: mãe não migrante, mãe casada, ter 

planejado  amamentar  desde  a  gravidez,  exclusivamente,  ou  por  mais  de  3  meses,  ter 

recebido  educação  pré-natal  em grupo,  parto  ocorrido  em hospital  universitário,  parto 

normal e bebê do sexo masculino.
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Quadro 1 – Características dos estudos selecionados através de revisão de literatura sobre o uso de suplemento em recém nascidos em alojamento conjunto
Primeiro autor, 
revista, ano de 

publicação

País e ano de 
realização do 

estudo

Tipo do 
estudo

Características 
da população 

estudada

N Prevalência de uso 
de suplemento no 

hospital

Método de 
análise 

Desfecho Variáveis associadas Resultado Limita-
ções

Meirelles, Cad 
Saude Publica, 

2008

Brasil,
Mar-Abr 

2006

Transversal 
descritivo

Mães com bebês 
nascidos em um 

HAC 

902 33,3% Teste 
quiquadrado

Uso de 
suplemento

- - Não fez 
análise 
multi-

variada
Pinto, Rev 
Ciências 
Médicas-

PUCCAMP, 
1996

Brasil,
Nov 1995-
Fev 1996

Transversal 
descritivo

Mães com bebês 
encaminhados 

AC

507 Antes do 
encaminhamento ao 

AC 8,7%, após 
encaminhamento ao 

AC 8,5%

Teste 
quiquadrado

Uso de 
suplemento

- -

Gray-Donald,  
Pediatrics, 

1985

Canadá, 1982 Ensaio 
clinico 

controlado

Mães de bebês a 
termo, com peso 

adequado ao 
nascer e 

amamentados

781  Após o ensaio:
36,9% na 

enfermaria 
experimental,

85,0% na 
enfermaria 
tradicional

Uso de 
suplemento

Intervenção de restrição do uso 
de complemento

RR= 0,434 (p<0,001)

Tender,
J. Hum. Lact, 

2009

Estados 
Unidos,

Mar-Jun 2004

Transversal Mães adultas, 
sendo 91% de 

origem africana

150 78% Regressão 
logística 

multivariada 

Uso de 
suplemento 

Não participar de grupo de
 pré-natal

OR=4,71 (1,05-21,14)

Kurinij,
Pediatrics

1991

Estados 
Unidos, Fev 
1984-Mar 

1985

Transversal Mães adultas 
brancas e negras 

1409 37% Regressão 
logística

Não uso de 
suplemento

Escolaridade 13-16 anos
Casada

Decisão AM antes gravidez
Hospital universitário 

Parto vaginal
1ª mamada após 7 horas
Mamada em horário fixo

OR=1,6 (1,0-2,6)
OR=2,0 (1,2-3,3)
OR=1,9 (1,3-2,8)
OR=3,5 (2,1-6,0)
OR=1,8 (1,1-2,8)
OR=0,5 (0,3-0,8)
OR=0,5 (0,3-0,9)

16% de 
recusas

Gagnon,
 J Hum. Lact, 

2005

Canadá,
 1997-1998

Ensaio 
clínico 

randomizado 

Puérperas de 
parto normal 
com bebês a 

termo do 
Hospital 

Universitário 
MacGill

564 
pares 
mãe-
bebê 

47,9% Análise de 
sobrevida - 
Modelo de 

Cox

Uso de 
suplemento

Planejar AME
Planejar AM > 3 meses

Educação para o parto em grupo
Escolaridade completa
Bebê sexo masculino
Aleitamento ao nascer

Mães nativas no Canadá
Ansiedade materna

Parto noturno

HR=0,46  (p)
HR=0,56 (p)
HR=0,61 (p)
HR=0,76 (p)
HR=0,78 (p)

HR variou tempo (p)
HR=0,68 (p)
HR=1,61 (r)

HR variou tempo (r)
AME- Aleitamento materno exclusivo, AM- Aleitamento materno, (p)= variável de proteção com significância estatística; (r)= variável de risco com significância estatística, HAC- hospital amigo da criança.

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cad%20Saude%20Publica.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cad%20Saude%20Publica.');
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JUSTIFICATIVA 

A  Iniciativa  Hospital  Amigo  da  Criança  tem  caráter  mundial  e  enfatiza  a 

importância  dos estabelecimentos  hospitalares  de saúde na tríade proteção,  promoção e 

apoio ao aleitamento materno (Lamounier, 1996). Em face da relevância da amamentação 

para a saúde da criança, e dos esforços empreendidos para apoiar, promover e proteger esta 

prática, torna-se importante conhecer os entraves à prática do aleitamento materno, e em 

especial do aleitamento materno exclusivo, nos estabelecimentos hospitalares.

Na  revisão  de  literatura  realizada  foram  encontrados  poucos  estudos  que 

investigavam  o  uso  de  suplementos  na  clientela  de  alojamento  conjunto,  e  não  foi 

encontrado qualquer estudo que observasse esta prática em hospitais credenciados e não 

credenciados na Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Este estudo se propõe a observar a 

prevalência  do  uso  de  suplementos  artificiais  ao  aleitamento  materno  nestas  duas 

categorias de hospitais, e analisar os determinantes desse uso em hospitais com mais de 

1000  partos/ano,  pois  estes  concentram  a  grande  maioria  das  parturientes,  visando  a 

melhoraria da qualidade da sua assistência.

OBJETIVOS 

Objetivo geral

Estimar a prevalência do uso de suplementos em recém nascidos em alojamento 

conjunto  e  analisar  os  fatores  associados  ao  seu  uso  em hospitais  com mais  de  1000 

partos/ano do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município do Rio de Janeiro.

Objetivos específicos:

Estimar a prevalência do uso de suplementos em recém-nascidos em alojamento 

conjunto de hospitais amigos da criança e de hospitais não credenciados com mais de 1000 

partos/ano do SUS no Município do Rio de Janeiro.

Analisar  os  fatores  associados  ao  uso  de  suplementos  em recém nascidos  em 

alojamento conjunto de hospitais com mais de 1000 partos/ano do SUS no Município do 

Rio de Janeiro.
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RESULTADOS

Serão apresentados no interior do artigo científico apresentado a seguir.

FATORES ASSOCIADOS AO USO DE SUPLEMENTOS EM RECÉM-NATOS EM 

ALOJAMENTO CONJUNTO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2009

RESUMO

Introdução: A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC) foi criada em 1990 pela 

OMS/UNICEF, preconizando “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, entre 

eles o Passo 6: “não dar a recém-nascidos outro alimento ou bebida além do leite materno, 

a  não  ser  que  haja  indicação  médica”.  Objetivos: Estimar  a  prevalência  do  uso  de 

suplementos em recém-natos em alojamento conjunto e analisar os fatores associados ao 

seu uso. Metodologia: Estudo transversal realizado em 2009 nos 15 hospitais com mais de 

1000  partos/ano  do  SUS  no  município  do  Rio  de  Janeiro:  sete  Hospitais  Amigos  da 

Criança (HAC) e oito não credenciados (HNC). Foi entrevistada amostra representativa de 

687 mães em alojamento conjunto, sendo utilizados questionários adaptados da IHAC. As 

razões de prevalência (RP) do uso de suplementos, ajustadas por características maternas, 

da assistência pré-natal e hospitalar foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com 

variância robusta.  Resultados: A prevalência  de uso de suplementos foi  de 49,8%. Na 

análise  multivariada  a  realização  de  teste  rápido  anti-HIV  no  hospital  (RP=1,38; 

IC95%:1,19-1,59), o parto cesariano (RP=1,56; IC95%:1,37-1,78), a não ajuda na sala de 

parto para amamentar (RP=1,57; IC95%:1,26-1,94), o afastamento do bebê por mais de 

uma hora (RP=1,23; IC95%:1,05-1,45), o uso de chupeta (RP=1,31; IC95%:1,09-1,58), a 

insatisfação  com  a  qualidade  do  acompanhamento  (RP=1,18;  IC95%:1,02-1,36)  e 

intercorrências  neonatais  ou  maternas  (RP=1,54;  IC95%:1,32-1,80)  aumentaram  a 

prevalência do uso de suplementos. Como fatores de proteção foram encontrados o não 

recebimento  de  ajuda no alojamento  conjunto  para  amamentar  (RP=0,77;  IC95%:0,65-

0,90), provavelmente devido à causalidade reversa, e a certificação do hospital como HAC 

(RP=0,53; IC95%:0,45-0,62).  Conclusão: A suplementação ao leite materno vem sendo 

largamente praticada, especialmente em hospitais não credenciados na IHAC. É necessária 

uma revisão das rotinas hospitalares relativas aos fatores de risco identificados para que 

seu uso indevido seja evitado e o aleitamento materno exclusivo converta-se em norma.

Descritores: aleitamento materno, hospital, suplementação alimentar, estudos transversais. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF SUPPLEMENTS AMONG ROOMING 

IN NEWBORNS AT RIO DE JANEIRO CITY, 2009

ABSTRACT

Introduction: The "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI) was established in 1990 by 

WHO/UNICEF, recommending "Ten Steps to  Successful  Breastfeeding".  Step 6 states: 

"Give  newborn  infants  no  food  or  drink  other  than  breast  milk,  unless  medically 

indicated".  Objective: To  estimate  the  prevalence  of  the  use  of  supplements  among 

rooming in newborns and analyze the factors associated with its use.  Methods: A cross-

sectional  study  was  conducted  in  2009  in  the  15  hospitals  with  more  than1000 

deliveries/year  from the Unified Health  System in Rio de Janeiro City.  Seven of these 

hospitals  were Baby-Friendly (BFH) and eight non-accredited (NAH). A representative 

sample of 687 rooming in mothers was interviewed, by the use of a questionnaire adapted 

from the BFHI’s assessment instrument. Prevalence ratios (PR) of the use of supplements, 

adjusted  for  maternal  characteristics,  prenatal  care  and hospital  care  were  obtained  by 

Poisson Regression with robust variance. Results: The prevalence of supplement use was 

49.8%. Multivariate  analysis  showed that  being submitted  to the HIV rapid test  in the 

hospital (PR = 1.38; CI 95%:1.19-1.59), cesarean delivery (PR =1.56; CI 95%: 1.37-1.78), 

not  being  helped  to  breastfeed  in  the  delivery  room (PR  =  1.57;  CI  95%:1.26-1.94), 

mother-child separation for over an hour (PR = 1.23; CI 95%: 1.05-1.45), pacifier use (PR 

= 1.31;CI 95%: 1.09-1.58), dissatisfaction with the quality of care (PR = 1.18; CI 95%: 

1.02-1.36) and intercurrences with the baby or the mother (PR=1.54; CI 95%:1.32-1.80) 

increased  the  prevalence  of  supplement  use.  As  protective  factors  were  found  the 

certification of the hospital as BFH (PR = 0.53; CI 95%: 0.45-0.62) and not receiving help 

to breastfeed at the rooming in (PR = 0.77; CI 95%: 0.65-0.90), probably due to reverse 

causality.  Conclusion: The  use  of  supplementation  to  breast  milk  has  been  largely 

practiced, especially in non-accredited hospitals. Is necessary to review hospital routines 

concerning  the  identified  risk  factors,  so  that  supplementation  misuse  is  avoided  and 

exclusive breastfeeding is converted in norm.

Keywords: breastfeeding, hospital, Supplementary feeding, cross-sectional studies.
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INTRODUÇÃO

O aleitamento materno fornece um alimento nutricionalmente adequado para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos lactentes, com influência também na saúde 

do binômio mãe-filho (Toma et al, 2008). O aleitamento materno exclusivo (AME) tem 

um impacto ainda mais significativo na redução da morbi-mortalidade infantil (Popkin et  

al, 1990; Victora et al, 1987). A OMS recomenda que este seja praticado durante os seis 

primeiros  meses  de  vida,  sendo  então  introduzidos  os  alimentos  complementares, 

mantendo-se o aleitamento materno até os dois anos ou mais (OMS, 2001).

Diante  da  redução  da  prática  da  amamentação  no  Brasil  até  a  década  de  70, 

políticas  foram criadas  para  promover,  proteger  e  apoiar  o  aleitamento  materno  (Rea, 

2003). Em 1981 foi lançado o “Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno” 

e em 1988 foram regulamentadas as “Normas Brasileiras de Comercialização de Alimentos 

para Lactentes”, restringindo o  marketing destes produtos. A “Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança” (IHAC) foi criada em 1990 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF)  e  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  com o  objetivo  de  mobilizar  os 

funcionários dos hospitais com leitos obstétricos para o cumprimento dos “Dez Passos para 

o  Sucesso  do  Aleitamento  Materno”,  entre  eles  o  passo  6:  “não dar  a  recém-nascidos 

nenhum outro alimento ou bebida além do leite  materno,  a não ser que haja indicação 

médica” (WHO/UNICEF, 1992). 

A “Cúpula em Favor da Infância” reuniu em 1990, em Nova Iorque, 71 líderes de 

Estado e estabeleceu como meta para a década credenciar 50% dos hospitais com mais de 

1000 partos/ano como “Hospital Amigo da Criança” (Rea, 2003). Apesar desta meta ainda 

não ter sido alcançada, atualmente temos mais de 20.000 HAC no mundo, distribuídos em 

156 países. No Brasil há 335 Hospitais Amigos da Criança, dos quais 79 estão na região 

Sudeste, sendo 17 no estado do Rio de Janeiro e 9 na sua capital (UNICEF, 2011).

Existem evidências de que a introdução precoce de outros líquidos ou alimentos é 

desnecessária  e  potencialmente  perigosa,  aumentando  os  riscos  de  infecções,  como  as 

respiratórias (Victora  et al, 1987), além de interferir na biodisponibilidade de nutrientes-

chaves do leite materno, como o ferro e o zinco (Monte & Giugliani,  2004). O uso de 

suplementos na maternidade reduz a intenção da mãe amamentar exclusivamente (Declerq 

et  al,  2009)  e  a  duração  do  aleitamento  materno  total  (Baptista  et  al,  2009)  e  quase 
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exclusivo – definido como o leite materno como única fonte de leite e o uso esporádico de 

água, suco ou alimentos sólidos (Dabritz et al, 2010). 

Apesar destas desvantagens, um estudo realizado em Hospital Amigo da Criança 

do município do Rio de Janeiro (Meirelles  et al, 2008) verificou que 33,3% dos recém-

nascidos fizeram uso de suplemento, sendo que 42,3% destes o receberam na primeira hora 

de  vida.  As  principais  justificativas  alegadas  para  seu  uso  foram  hipogalactia  e 

hipoglicemia, sendo que apenas 9% das justificativas alegadas eram aceitáveis, segundo os 

critérios da IHAC (UNICEF, 2009). Em São Paulo 8,7% dos recém nascidos de baixo risco 

já haviam sido suplementados com fórmula antes de serem encaminhados ao alojamento 

conjunto e 8,5% o foram no alojamento conjunto. Essa suplementação ocorreu com mais 

frequência nos partos cesarianos, em encaminhamentos ao alojamento conjunto com atraso 

superior a 5 horas, nos dias úteis e nos plantões matutinos (Pinto et al., 1996). 

Diante da exiguidade de investigações nacionais sobre os determinantes do uso de 

suplementos nas maternidades, este estudo teve como objetivo verificar a sua prevalência e 

analisar os fatores associados ao seu uso no município do Rio de Janeiro.

MÉTODOS

Estudo transversal conduzido entre agosto e dezembro de 2009. A população de 

estudo foi composta por puérperas assistidas nos hospitais com mais de 1000 partos/ano 

pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no município do Rio de Janeiro, sendo sete 

Hospitais  Amigos  da  Criança  (HAC)  e  oito  hospitais  não  credenciados  na  iniciativa 

(HNC). A pesquisa “Avaliação da implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

no Município do Rio de Janeiro a partir da percepção das mulheres quanto às questões de 

gênero,  poder  e  cidadania  envolvidas  na  assistência  ao aleitamento  materno”,  que  deu 

origem a  esta  dissertação,  foi  submetida  ao  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  da  Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e aprovada através do parecer nº 77A/2009 (anexo 

1).

O tamanho da amostra foi determinado de forma estratificada, sendo as unidades 

hospitalares os estratos. Os 15 hospitais com mais de 1000 partos/ano concentraram cerca 

de 94% dos partos ocorridos no ano de 2008 no SUS no município do Rio de Janeiro 

(DATASUS, 2011). Foi considerada uma prevalência de 50% de cumprimento de cada 

passo da IHAC. Uma prevalência de 50% também foi utilizada como fator de ponderação 

para cada um dos estratos considerados, uma vez que garante o maior tamanho de amostra 
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possível para um nível de erro e de confiança controlados (Cochran, 1977). Para um nível 

de erro de 5% e de confiança de 99%, obteve-se uma amostra de 687 mães em alojamento 

conjunto.  Foi realizado sorteio  sistemático  a  partir  da ficha  de pacientes  internadas  no 

alojamento  conjunto  para  identificar  as  mães  a  serem entrevistadas  em cada  hospital. 

Foram incluídas  as  mães  com filho  nascido  vivo  há  mais  de 24  horas,  internados  em 

regime de alojamento conjunto, mesmo que o recém-nato tivesse necessitado de cuidados 

na unidade neonatal anteriormente. Foram excluídas as mães HIV positivas, pela contra-

indicação ao aleitamento materno em nosso país (Ministério da Saúde, 1996), e o recém-

nato mais novo em caso de parto gemelar. 

Foram utilizados  questionários  de reavaliação externa da IHAC (Ministério  da 

Saúde,  2009),  sendo  acrescidas  questões  sobre  características  das  mulheres  e  sobre  a 

assistência  recebida.  Estes  questionários  foram testados  em estudo piloto  realizado  em 

julho de 2009 em dois hospitais do SUS: um credenciado na IHAC e outro não.

Todas  as  entrevistas  às  mães  foram  realizadas  no  alojamento  conjunto  por 

profissionais de saúde capacitados previamente na IHAC e treinados em curso de 40 horas 

para a aplicação do questionário, tendo a primeira autora deste artigo feito parte da equipe 

de  entrevistadores.  As  atividades  de  campo  foram supervisionadas  por  avaliadoras  da 

IHAC credenciadas pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2009).

As entrevistadoras procediam a um levantamento diário junto à ficha de pacientes 

internadas no alojamento conjunto para o sorteio sistemático das mães. O prontuário destas 

mães  foi  consultado  para  observação  dos  critérios  de  elegibilidade  e  registro  de 

informações relativas ao bebê e a procedimentos realizados pelo serviço. 

Os dados foram colhidos mediante assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido, as mulheres sendo informadas sobre a não obrigatoriedade da participação no 

estudo. As mães foram entrevistadas, a partir de instrumento semi-estruturado, a respeito 

de características sócio-econômicas, da assistência recebida da equipe de saúde, e de sua 

percepção desta assistência. O banco de dados foi construído através do programa Epi-Info 

2000 e a análise dos dados realizada pelo programa SPSS17.

Inicialmente  foi  desenvolvida  uma  análise  bivariada  entre  cada  variável  de 

exposição,  expressa  de  forma  dicotômica,  e  o  desfecho,  o  uso  de  suplementos.  Foi 

considerado que o recém-nato fez uso de suplemento quando o mesmo recebeu qualquer 

porção de fórmula infantil. Foram realizados testes de hipóteses de qui-quadrado e obtidas 

razões de prevalência (RP) brutas com seus respectivos intervalos de confiança de 95% 
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(IC95%). Variáveis de exposição que, na análise bivariada,  mostraram-se associadas ao 

desfecho com nível de significância  observado menor ou igual a 20% no teste de qui-

quadrado (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 

(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 nível de significância observado menor ou igual a 5% (p-valor ≤ 

0,05). A regressão seguiu modelo conceitual hierarquizado, considerando as características 

maternas  e  domiciliares  como  distais,  as  características  de  assistência  pré-natal  como 

intermediárias e as características de assistência hospitalar à mãe e ao bebê, bem como 

aquelas do próprio hospital e do bebê como proximais (Victora et al, 1997) (Figura 1).

RESULTADOS

Nesta pesquisa houve 8 mães que recusaram a entrevista,  sendo repostas pelas 

mães na posição seguinte na ficha de pacientes internadas no alojamento conjunto. Foram 

entrevistadas 687 mães de recém nascidos em alojamento conjunto, cujo peso ao nascer 

variou entre 1705 g e 4780 g. A prevalência do uso de suplementos de fórmula infantil foi 

de 49,8%, tendo ocorrido de 2 a 10 vezes em 70,2% dos casos.

A Tabela 1 mostra que 26,1% das mães entrevistadas eram adolescentes, 75,1% 

declararam-se de raça não branca e 32,0% apresentaram ensino fundamental incompleto. 

Cerca  da  metade  (49,1%)  das  mães  exerciam  trabalho  remunerado  quando  ficaram 

grávidas e 30,9% recebiam mais de um salário mínimo. Não tinham companheiro 13,4% 

das mães, 47,7% eram primíparas e 6,7% das mães pretendiam amamentar por menos de 6 

meses.  Moravam em residência com seis ou mais moradores 24,6% das mães e 12,4% 

declararam  que  possuíam  até  três  bens  duráveis  no  domicílio.  Na  análise  bivariada 

mostraram-se  significativamente  associadas  ao  uso  de  suplemento  as  variáveis:  idade 

materna e tempo que a mãe planeja amamentar.

Realizaram  o  pré-natal  no  próprio  hospital  19,8%  das  mães.  Apenas  10,4% 

iniciaram o pré-natal no primeiro mês de gestação, e 23,0% fizeram menos de 6 consultas 

pré-natais.  Declararam  ter  realizado  o  exame  anti-HIV  no  pré-natal  92,9%  das  mães 
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entrevistadas.  Na  análise  bivariada  apenas  o  inicio  do  pré-natal  se  mostrou 

significativamente associado ao desfecho (Tabela 2).

Quanto  às  características  da  assistência  hospitalar  às  mães,  55,7% haviam sido 

submetidas ao teste rápido anti-HIV durante a internação hospitalar. Tiveram parto normal 

67,7% das mães e 31,3% receberam ajuda na sala de parto para amamentar. A maioria das 

mães (75,5%) teve ajuda para amamentar no alojamento conjunto. Foram afastadas do seu 

bebê por mais  de uma hora 14,0% das  mães.  Somente  9,8% das mães  não receberam 

orientação  para  amamentar  sob  livre  demanda,  e  5,1%  dos  bebês  usaram  chupeta. 

Intercorrências durante ou após o parto com o recém-nato, como dificuldade respiratória e 

hipoglicemia, e/ou com a mãe, como doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) e 

hemorragias, foram relatadas por 17,3% das mães. Nos HAC 46,4% do uso de suplementos 

apresentaram relação com intercorrências neonatais ou maternas que poderiam justificá-lo, 

contra apenas 16,1% nos HNC (dados não apresentados em tabela). Consideraram que suas 

dúvidas  sobre amamentação  foram escutadas  pela  equipe do hospital  74,9% das  mães, 

82,7% se sentiram satisfeitas  com o apoio  recebido  para  amamentar  e  a  qualidade  do 

acompanhamento foi considerada ótima por 40,3% das mães. Nasceram em HAC 50,8% 

dos  recém-natos,  sendo  52,4%  do  sexo  masculino.  Todas  as  variáveis  proximais 

mostraram-se significativamente associadas ao desfecho na análise bivariada (Tabela 3).

Após ajuste, a realização do teste rápido anti-HIV no hospital, o parto cesáreo, a 

não ajuda na sala de parto para amamentar, o afastamento do bebê por mais de uma hora, o 

uso  de  chupeta,  intercorrência  com a mãe  ou bebê  e  insatisfação  com a  qualidade  do 

acompanhamento  do bebê  mostraram-se fatores  de risco  para  o  uso de suplemento.  A 

certificação  do hospital  como HAC e o não  recebimento  de ajuda para amamentar  no 

alojamento conjunto mostraram-se fatores de proteção para este uso (Tabela 4).

DISCUSSÃO

Apesar  das  mães  entrevistadas  nestes  quinze  hospitais  estarem em regime  de 

alojamento  conjunto  com seus  filhos,  verificou-se  que  quase  a  metade  (49,8%) destes 

recém nascidos havia recebido suplemento no hospital. Essa proporção foi semelhante à 

encontrada  em hospital  universitário  do Canadá (47,9%) (Gagnon  et  al,  2005).  Já  nos 

hospitais credenciados, a prevalência de uso de suplementos foi de 32,1%, ainda bastante 

alta, porém semelhante à verificada em 2006 em HAC do Município do Rio de Janeiro 

(33,3%)  (Meirelles,  2008).  Observou-se  também  que  a  certificação como  HAC  foi  a 
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variável que mostrou maior intensidade de associação com o uso de suplemento, reduzido 

sua prevalência à metade, sendo que nos hospitais amigos da criança este uso esteve mais 

relacionado com intercorrências neonatais ou maternas que poderiam justificá-lo. De forma 

consistente aos resultados deste estudo, pesquisa realizada nos Estados Unidos verificou 

que primíparas cujo parto ocorreu em hospitais que praticavam de 6 a 7 passos da IHAC 

tinham  uma  probabilidade  6  vezes  maior  de  alcançar  sua  intenção  de  amamentar 

exclusivamente do que aquelas cujo bebê nasceu em hospitais cuja prática se restringia a 

um ou nenhum passo da IHAC (Declercq, 2009).

Na presente pesquisa, mais da metade das mães foram submetidas ao teste rápido 

anti-HIV,  e  sua realização  aumentou  a  prevalência  do uso do suplemento  em 38%. O 

grande  volume  de  testes  rápidos  pode  gerar  uma  demora  na  entrega  dos  resultados, 

retardando a primeira mamada (Oliveira  et al, 2010) e propiciando o uso de suplemento 

(Meirelles et al, 2008), apesar de o Ministério da Saúde (2007) preconizar que a contra-

indicação ao aleitamento materno se dê apenas em caso de sorologia HIV positiva.  

Tanto o parto  cesariano,  quanto a não ajuda na sala  de parto  para amamentar 

elevaram em mais  da metade a prevalência do uso de suplemento.  Efeitos semelhantes 

foram observados em outros estudos.  No Canadá,  a amamentação  na sala  de parto foi 

identificada como fator de proteção para o não uso do suplemento (Gagnon et al, 2005). O 

parto cesariano, pelo uso de anestésicos, ou pelos procedimentos que se seguem ao pós-

parto,  também  pode  propiciar  o  uso  de  suplementos,  como  revelado  em investigação 

conduzida nos Estados Unidos (Kurinij  et al, 1991). Porém, estes fatores não redundam 

necessariamente no uso de suplemento, pois com ajuda à amamentação ao nascimento e a 

utilização de medicamentos compatíveis com a amamentação, esta pode ser mantida na sua 

forma exclusiva (Tender et al, 2009).

Já a não ajuda no alojamento conjunto para amamentar mostrou um efeito protetor 

ao uso de suplemento, provavelmente devido à causalidade reversa, ou seja, as mães com 

mais dúvidas e dificuldades na amamentação, as quais poderiam estar acarretando o uso de 

suplemento, foram as que mais receberam ajuda para amamentar no alojamento conjunto. 

O afastamento do bebê de sua mãe por período superior à uma hora elevou a 

prevalência do uso de suplemento em 23%. Este afastamento pode ter sido motivado por 

rotinas inadequadas de separação mãe-filho,  em especial  no pós-parto imediato,  ou por 

necessidade  de  cuidados  à  mãe  ou  ao  recém-nato.  Apesar  de  nosso  estudo  ter  sido 

realizado com bebês em alojamento conjunto, 17,3% dos bebês ou suas mães passaram por 
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intercorrências no parto ou pós-parto imediatos, que elevaram em 54% a prevalência de 

suplementação no hospital.

A  insatisfação  das  mães  com a  qualidade  do  acompanhamento  do  bebê  pela 

equipe profissional do hospital também se mostrou um fator de risco para a suplementação, 

elevando essa prevalência em 17%. O indicador “insatisfação das mães com a qualidade do 

atendimento ao bebê” mostrou-se associado a um retardo no tempo até a primeira mamada 

no município  do Rio de Janeiro,  fator  que também pode levar  ao uso de suplementos 

(Boccolini, 2008).

O uso de chupeta no hospital aumentou em 31% o uso de suplemento. O processo 

de  sucção  na  mama  e  em  um bico  de  mamadeira  ou  chupeta  é  diferente,  levando  à 

confusão de bicos, à dificuldade do bebê em pegar o peito, e consequentemente à redução 

na produção de leite materno (Soares et al, 2003). Em estudo conduzido em Minas Gerais 

o  uso  da  chupeta  mostrou  associação  com  um  menor  tempo  de  aleitamento  materno 

exclusivo e de aleitamento materno (Chaves et al, 2007).

Embora outros estudos (Kurinij et al, 1991; Gagnon et al, 2005) tenham apontado 

a baixa escolaridade como um fator de risco para o uso de suplemento, em nossa pesquisa 

não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o uso de suplementos e 

qualquer variável sócio-demográfica ou de assistência pré-natal.

Vale ressaltar um limite desta investigação. Um possível viés de informação pode 

ter ocorrido, pois foram as puérperas que informaram sobre o uso de suplementos pelos 

recém-natos e sobre as intercorrências maternas e neonatais, porém as mães nem sempre 

estão cientes destas ocorrências. 

A  análise  hierarquizada  foi  utilizada  para  aferir  o  peso  das  características 

maternas distais, da atenção pré-natal considerada intermediária e da assistência hospitalar 

classificada  como  proximal  em relação  ao  uso  de  suplementos.  Porém,  após  todas  as 

análises  realizadas,  apenas  as  variáveis  relacionadas  às  práticas  hospitalares  vigentes 

estiveram associadas a este uso, mostrando que o hospital detém o poder de decisão sobre 

o uso adicional de fórmulas infantis em recém-nascidos.

A suplementação artificial ao leite materno vem sendo amplamente utilizada em 

hospitais, principalmente nos hospitais não credenciados na IHAC. É importante que seja 

feita uma revisão das normas e rotinas hospitalares,  atuando sobre fatores modificáveis 

como o uso excessivo de testes rápidos anti-HIV (Oliveira et al, 2010), o grande volume de 

partos cesarianos, propiciando a amamentação em sala de parto, afastando o recém-nato de 
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sua  mãe  apenas  quando  estritamente  necessário,  eliminando  o  uso  de  chupetas  e 

aprimorando  a  qualidade  do  acompanhamento  mãe-bebê.  Assim,  o  uso  indevido  do 

suplemento poderá ser evitado e o aleitamento materno exclusivo converter-se em norma, 

como preconizado pela Organização Mundial da Saúde.



35

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] Toma TS, Rea MF. Benefícios da amamentação para a saúde da mulher e da criança: 

um ensaio sobre as evidências. Cad. Saúde Pública 2008; 24 Sup 2: S235-S246.

[2] Popkin BM, Adair  L,  Akin JS,  Black R, Briscoe J,  Flieger  W. Breast-feeding and 

diarrheal morbidity. Pediatrics 1990; 86(6): 874-82.

[3]  Victora CG, Smith  PG, Vaughan JP,  Nobre LC,  Lombardi  C,  Teixeira  AM, et  al. 

Evidence for protection by breast-feeding against infant deaths from infectious diseases in 

Brazil. Lancet 1987;2:317-22.

[4] World Health Organization. The optimal duration of exclusive breastfeeding: results of 

a WHO systematic review. Note for the press no 7. Geneva: WHO; 2001.

[5] Rea MF. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos a 10 meses de 

duração. Cad. Saúde Pública, 2003; 19(1):37-45.

[6] (WHO/ UNICEF) World Health  Organization/United Nations Children’s Fund. The 

global criteria for the Baby Friendly Hospital Initiative, WHO/UNICEF; 1992.

[7] Ministério da Saúde.  Módulo 5 -  Avaliação e reavaliação externas,  OMS/UNICEF. 

Seção 5.3 - Orientações e instrumentos de reavaliação externa. Ministério da Saúde, 2009. 

[8]  UNICEF; http://www.unicef.org/brazil/pt/br_listaIHAC2010.pdf  (acessado  em 

18/07/2011).

[9]  Monte  CMG,  Giugliani  ERJ.  Recomendações  para  alimentação  complementar  da 

criança em aleitamento materno. J Pediatr 2004; 80(5):130-41.

[10] Declercq  E, Labbok MH, Sakata  C, O'Hara MA.  Hospital  practices  and women's 

likelihood of fulfilling their intention to exclusively breastfeed. Am J Public Health 2009; 

99: 929-36.

[11]  Baptista  GH,  Andrade  AHHKG,  Giolo  SR.  Fatores  associados  à  duração  do 

aleitamento materno em crianças de famílias de baixa renda da região sul da cidade de 

Curitiba, Paraná, Brasil. Cad. Saúde Pública 2009; 25 (3):596-604.

[12]  Dabritz  HA,  Hinton  BG,  Babb  J.  Maternal  hospital  experiences  associated  with 

breastfeeding at 6 months in a Northern California County. J Hum Lact 2010; 26 (3): 274-

85.

[13]  Meirelles CAB, Oliveira MIC, Mello RR, Varela MAB, Fonseca VM. Justificativas 

para  uso  de  suplemento  em recém-nascidos  de  baixo  risco  de  um Hospital  Amigo  da 

Criança. Cad. Saúde Pública 2008; 24(9): 2001-012.

http://www.unicef.org/brazil/pt/br_listaIHAC2010.pdf%20(acessado%20em%2018/07/2011
http://www.unicef.org/brazil/pt/br_listaIHAC2010.pdf%20(acessado%20em%2018/07/2011


36

[14]  Pinto LM, Vitolo  MR, Gírio  LT,  Leon MRAC, Zagari  MCF, Farias  NMF,  et  al. 

Aleitamento exclusivo em alojamento conjunto: avaliação da incidência e das causas do 

uso de fórmula. Rev Ciênc Méd PUCCAMP 1996; 5:63-8.

[15] Ministério da Saúde; http://www.datasus.gov.br /DATASUS/index.php (acessado em: 

15/09/2011).

[16] Kurinij N, Shiono PH. Early formula supplementation of breast-feeding. Pediatrics 

1991; 88(4): 745-50.

[17]  Gagnon  AJ,  Leduc  G,  Waghorn  K,  Yang  H,  Platt  RW.   In-hospital  formula 

supplementation of healthy breastfeeding newborns. J Hum Lact 2005; 21(4):397-405.

[18] Tender JAF, Janakiram J, Arce E, Mason R, Jordan T, Marsh J et al. Reasons for in-

hospital formula supplementation of breastfed infants from low-income families. J Hum 

Lact 2009; 25(1):11-7.

[19]  Montgomery A,  Hale  TW; and the Academy of  Breastfeeding  Medicine  Protocol 

Committee.  ABM Clinical  Protocol  15: analgesia  and anesthesia for the breastfeeding 

mother. Breastfeed Med. 2006; 1: 271-7.

[20] Cochran WG. Sampling Techniques. Wiley Series In Probability And Statistics.  Ed: 

IE-WILEY, 1977.

[21] Ministério  da Saúde.  Portaria  n 2415, de 12 de dezembro de 1996. Dispõe sobre 

medidas  para  prevenção  da  contaminação  pelo  HIV  através  do  aleitamento  materno. 

Brasília: Ministério da Saúde, 1996. 

[22] Ministério da Saúde. Módulo 5 - Avaliação e reavaliação externas, OMS/UNICEF. 

Seção 5.3 - Orientações e instrumentos de reavaliação externa. Ministério da Saúde, 2009

[23] Coutinho LMS, Scazufca M, Menezes PR. Métodos para estimar razão de prevalência 

em estudos de corte transversal. Rev Saúde Pública 2008; 42(6):992-8.

[24] Victora CG, Huttly SR, Fuchs SC, Olinto MTA. The role of conceptual frameworks in 

epidemiological analysis: a hierarchical approach: Int J Epidemiol 1997; 26: 224-7.

[25] Oliveira MIC,  Silva KS, Junior SCG, Fonseca VM. Resultado do teste rápido anti-

HIV após o parto: uma ameaça à amamentação ao nascimento. Rev Saúde Pública 2010; 

44(1):60-9.

[26] Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e 

Aids.  Protocolo  para  a  prevenção  de  transmissão  vertical  de  HIV e  sífilis:  manual  de 

bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de 

DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.



37

[27] DiGirolamo AM, Grummer-Strawn LM, Fein SB. Effect of Maternity-Care Practices 

on Breastfeeding. Pediatrics 2008;122:S43-9

[28] Soares MEM, Giugliani ERJ, Braun ML, Salgado ACN, Oliveira AP, Aguiar PR. Uso 

de chupeta e sua relação com o desmame precoce em população de crianças nascidas em 

Hospital Amigo da Criança. J Pediatr 2003;79(4):309-16.

[29]  Chaves  RG,  Lamounier  JA,  César  CC.  Factors  associated  with  duration  of 

breastfeeding. J Pediatr 2007;83(3):241-6.

[30]  Boccolini  CS,  Carvalho  ML, Oliveira  MIC,  Leal  MC, Carvalho MS. Fatores  que 

interferem no tempo entre o nascimento e a primeira mamada. Cad. Saúde Pública 2008; 

24(11): 2681-94.



38

Figura 1 - Modelo teórico de determinação do uso de suplemento em recém nascidos de alojamento conjunto assistidos em hospitais do 

Sistema Único de Saúde com mais de 1000 partos/ano no município do Rio de Janeiro, 2009.
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Tabela  1  – Razão  de  Prevalência  (RP)  bruta  do  uso  de  suplemento  em  recém  nascidos  em 
alojamento conjunto segundo características sócio-demográficas das mães internadas nos hospitais 
com mais de 1000 partos/ano, Município do Rio de Janeiro, 2009.

Frequência Uso de suplemento
Variáveis n % % RP bruta IC 95% p-valor
Idade da mãe*

13-19 anos 179 26,1 43,6 0,838 0,696-1,010 0,056
20-46 anos 508 73,9 52,0 1

Cor*
Não Branca 516 75,1 50,0 1,018 0,854-1,213 0,843
Branca 171 24,9 49,1 1

Escolaridade*
Até ensino fundamental 

incompleto
220 32,0 48,6 0,967 0,821-1,138 0,682

Ensino fundamental 
completo e mais

467 68,0 50,3 1

Trabalho remunerado*
Não 350 50,9 48,3 1,063 0,915-1,235 0,424
Sim 337 49,1 51,3 1

Renda materna **
≤ 1 salário mínimo 474 69,1 49,2 0,965 0,882-1,133 0,663
> 1 salário mínimo 212 30,9 50,9 1

Presença de 
companheiro*

Não 92 13,4 54,3 1,107 0,903-1,359 0,328
Sim 595 86,6 49,1 1

Paridade*
Primípara 328 47,7 51,5 1,069 0,920-1,242 0,382
Multípara 359 52,3 48,2 1

Quanto tempo planeja 
amamentar*

Menos de 6 meses 46 6,7 58,7 1,194 0,926-1,541 0,172
6 meses ou mais 641 93,3 49,1 1

Número de moradores*
6 ou mais 169 24,6 51,5 1,046 0,882-1,240 0,607
Até 5 518 75,4 49,2 1

Número de bens*
Até 3 85 12,4 43,5 0,859 0,666-1,108 0,243
4 a 10 602 87,6 50,7 1

*n =687 **n = 686
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Tabela  2  – Razão  de  prevalência  (RP)  bruta  do  uso  de  suplemento  em  recém  nascidos  em 
alojamento  conjunto  segundo  características  da  assistência  pré-natal  das  mães  internadas  nos 
hospitais com mais de 1000 partos/ano, Município do Rio de Janeiro, 2009.

Frequência Uso de suplemento
Variáveis n % % RP bruta IC 95% p-valor
Local de realização 

do pré-natal***
Outros serviços 532 80,2 50,6 1,123 0,913-1,381 0,273
Neste hospital 131 19,8 45,0 1

Início do pré-natal***
2 meses ou mais 594 89,6 50,8 1,349 0,986-1,846 0,061
1 mês 69 10,4 37,7 1

Número de 
consultas**

0 a 5 158 23,0 50,0 1,004 0,840-1,199 0,967
6 ou mais 528 77,0 49,8 1

Realização de exame 
anti-HIV*

Não  realizou,  não 
sabe ou não fez pré-
natal

49 7,1 57,1 1,161 0,900-1,498 0,251

Sim 638 92,9 49,2 1
*n = 687  **n = 686  ***n=663 



41
Tabela  3  – Razão  de  prevalência  (RP)  bruta  do  uso  de  suplemento  em  recém  nascidos  em 
alojamento conjunto segundo características da assistência à mãe e ao bebê nos hospitais com mais 
de 1000 partos/ano, Município do Rio de Janeiro, 2009.

Frequência Uso de suplemento
Variáveis n % % RP bruta IC 95% p-valor
Realização do teste rápido anti-

HIV* 
Sim 383 55,7 59,0 1,546 1,310-1,825 0,000
Não ou não sabe 304 44,3 38,2 1

Tipo de parto*
Cesáreo 222 32,3 70,3 1,757 1,527-2,022 0,000
Normal 465 67,7 40,0 1

Ajuda na sala de parto para 
amamentar*

Não 472 68,7 60,0 2,185 1,737-2,749 0,000
Sim 215 31,3 27,4 1

Ajuda no alojamento conjunto 
para amamentar*

Não 168 24,5 43,5 0,838 0,692-1,015 0,071
Sim 519 75,5 51,8 1

Afastamento do bebê*
Por mais de uma hora 96 14,0 75,0 1,642 1,420-1,898 0,000
Não foi afastado ou por até uma 

hora
591 86,0 45,7 1

Orientação ao aleitamento 
materno sob livre demanda*

Não 67 9,8 64,2 0,751 0,617-0,915 0,004
Sim 620 90,2 48,2 1

Uso de chupeta*
Sim 35 5,1 85,7 1,791 1,531-2,096 0,000
Não 652 94,9 47,9 1

Intercorrência com a mãe ou o 
bebê*

Sim 119 17,3 74,8 1,679 1,461-1,929 0,000
Não 568 82,7 44,5 1

Escuta de dúvidas sobre 
amamentação*

Não ou mais ou menos 172 25,1 57,6 1,223 1,044-1,431 0,013
Sim 514 74,9 47,1 1

Satisfação com o apoio para 
amamentar*

Não ou mais ou menos 119 17,3 56,3 1,163 0,972-1,392 0,100
Sim 568 82,7 48,4 1

Satisfação com a qualidade do 
acompanhamento*

Não ótimo 410 59,7 55,9 1,369 1,160-1,616 0,000
Ótimo 277 40,3 40,8 1

Certificação do hospital como 
HAC*

Sim 349 50,8 32,1 0,472 0,398-0,559 0,000
Não 338 49,2 68,0 1

Sexo do bebê*
Masculino 360 52,4 52,8 1,135 0,975-1,322 0,101
Feminino 327 47,6 46,5 1

*n = 687 
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Tabela 4 – Razão de Prevalência (RP) ajustada do uso de suplemento em recém nascidos em 
alojamento conjunto nos hospitais com mais de 1000 partos/ano, Município do Rio de Janeiro, 
2009.

Variáveis RP ajustada IC 95% p-valor
Realização do teste rápido anti-HIV

Sim 1,376 1,191-1,591 0,000
Não 1

Tipo de parto
Cesariano 1,561 1,371-1,778 0,000
Normal 1

Ajuda na sala de parto para amamentar
Não 1,565 1,261-1,942 0,000
Sim 1

Ajuda no alojamento conjunto para amamentar
Não 0,766 0,653-0,899 0,001
Sim 1

Afastamento do bebê
Por mais de uma hora 1,231 1,048-1,446 0,011
Não foi afastado ou por até uma hora 1

Uso de chupeta
Sim 1,310 1,088-1,576 0,004
Não 1

Intercorrência com a mãe ou o bebê
Sim 1,542 1,321-1,800 0,000
Não 1

Satisfação com a qualidade do acompanhamento
Não ótimo 1,179 1,022-1,359 0,024
Ótimo 1

Certificação do hospital como HAC*
HAC 0,525 0,446-0,617 0,000
HNC 1

n = 687;   *HAC = Hospital Amigo da Criança; HNC = Hospital Não Credenciado
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CONCLUSÕES GERAIS 

A  partir  dos  resultados  encontrados  neste  estudo,  fica  muito  claro  que  o 

aleitamento materno exclusivo durante a permanência hospitalar ainda está muito aquém 

do  recomendado  pela  UNICEF/OMS.  Foi  observado  que  o  uso  indiscriminado  do 

suplemento  é  frequente,  devido  a  praticas  hospitalares  inadequadas  como  a  realização 

excessiva  do  teste  rápido  anti-HIV (Oliveira  et  al,  2010),  o  grande  volume  de  partos 

cesarianos, a não ajuda da equipe de saúde para o início da amamentação na sala de parto, 

o afastamento, nem sempre necessário, do bebê de sua mãe por períodos superiores a uma 

hora, e o uso de chupeta.

Considerando os resultados obtidos nesta pesquisa, foi concluído que:

Consistentemente com outros estudos, foi encontrada uma elevada prevalência de 

uso de suplemento durante a permanência hospitalar, que pode interferir  na duração do 

aleitamento materno exclusivo (Gagnon et al, 2005)

Fatores modificáveis, como a disponibilidade do resultado do teste rápido anti-

HIV em tempo oportuno, preferivelmente antes do parto (Oliveira  et al, 2010), poderiam 

minimizar o uso indevido da fórmula infantil em recém nascidos. Apesar do Ministério da 

Saúde vir promovendo o parto normal, através do Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento (Ministério da Saúde, 2002) o volume de partos cesarianos na cidade do Rio 

de Janeiro, bem como em nosso país, ainda é muito elevado. 

Tanto a ajuda na sala de parto para amamentar,  quanto a ajuda no alojamento 

conjunto,  são de grande  importância  para  que o uso indevido  de suplementos  ao leite 

materno  sejam evitados  (Almeida et  al,  2004).  Apesar  de  em nosso  estudo a  ajuda  à 

amamentação no alojamento conjunto ter se mostrado um fator de proteção contra o uso de 

suplementos, é de se esperar que mães com mais dificuldades com a amamentação tenham 

recebido  e  valorizado  mais  a  ajuda  recebida.  Principalmente  no  cenário  atual,  onde  a 

escassez de mão de obra e a superlotação são freqüentes em vários hospitais da rede SUS. 

Manter a mãe e o bebê em alojamento conjunto 24 horas por dia durante o período 

da internação e evitar o afastamento prolongado de ambos, exceto quando este afastamento 
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é estritamente necessário, é imprescindível para que o uso da fórmula seja evitado e a mãe 

possa amamentar em regime de livre demanda.

O  uso  da  chupeta  deve  ser  eliminado,  visto  que  o  mesmo  interfere 

significativamente no uso do suplemento, pois pode causar confusão na pega do bebê na 

hora da mamada e com isso diminuir  as freqüências das mamadas e consequentemente 

baixar a produção do leite da mãe (Soares et al, 2003).

Considerando  o  impacto  que  a  IHAC  exerceu  sobre  o  uso  inadequado  do 

suplemento  nos  hospitais  credenciados,  recomenda-se  a  rede  de  Hospitais  Amigos  da 

Criança seja aprimorada e expandida cada vez mais, a fim de que a promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno atinjam o conjunto das mães.

Finalmente,  espera-se  que  os  resultados  desta  pesquisa  se  constituam  numa 

relevante  contribuição  para  a  definição  e  o  redirecionamento  das  políticas  de  saúde 

materno infantil. Possibilitando assim que o uso indevido de suplementos ao leite materno 

seja  evitado  nas  maternidades,  e  as  metas  preconizadas  pela  Organização  Mundial  de 

Saúde para o aleitamento materno exclusivo se convertam em norma.
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