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"O que mais incomoda é ver os nossos sonhos frustados. Mas permanecer no 
desânimo não ajuda em nada para a concretização desses sonhos. Se 

ficamos assim, nem vamos em busca dos nossos sonhos, nem recuperamos o 
bom humor. Este estado de confusão, propício ao crescimento da ira, é muito 
perigoso. Temos que nos esforçar e não permitir que a nossa serenidade seja 

perturbada. Quer estejamos vivenciando um grande sofrimento, ou já o 
tenhamos experimentado, não há razão para alimentarmos o sentimento de 

infelicidade". 

Sua Santidade, o Dalai Lama 



PARA SEMPRE 

Carlos Drummond de Andrade 

Por que Deus permite 
que as mães vão se embora? 

Mãe não tem limite, 
é tempo sem hora, 

luz que não se apaga 
quando sopra o vento 

e a chuva desaba, 
veludo escondido 
na pele enrugada 
água pura, ar puro 
puro pensamento ... 
Morrer acontece, 

com o que é breve e passa 
sem deixar vestígio. 
Mãe, na sua graça, 

é eternidade 
Por que Deus se lembra 

- mistério profundo -
de tira-la um dia? 

Fosse eu Rei do Mundo 
baixava uma lei: 

Mãe não morre nunca, 
mãe ficará sempre 
junto do seu filho 

e ele, velho embora, 
será pequenino 

feito grão de milho. 
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Resumo 
Objetivo: Tendo em vista a importância do aleitamento materno exclusivo e da dieta de 
desmame no crescimento e desenvolvimento da criança no 1° ano de vida, estabeleceu-se 
como objetivo deste estudo identificar a prática alimentar de crianças atendidas nos 
serviços públicos de saúde no primeiro ano de vida e sua relação com a situação nutricional 
referente à concentração de hemoglobina e ao crescimento. Metodologia: estudou-se 1351 
crianças que freqüentaram a puericultura dos serviços públicos de saúde de Santo André 
(SP), F AIS A, em 1997. O consumo alimentar foi avaliado pelas citações feitas ao uso 
rotineiro de leite e demais grupos de alimentos, através de um questionário de respostas 
sim/não; o diagnóstico de anemia foi feito através da medida de concentração de 
hemoglobina tendo como ponto de corte 11 gld.L, conforme recomendado pela OMS. O 
estado nutricional foi diagnosticado através dos indicadores peso por idade, peso por altura 
e altura por idade, classificados em escore-Z comparados aos valores de referência do 
NCHS Resultados e comentários: Verificou-se que 86% das crianças iniciaram o 
aleitamento materno, porém, apenas 50% delas manteve esta prática alimentar até o 4° mês 
de vida. A alimentação complementar inicia-se praticamente nessa idade com o 
fornecimento de legumes, arroz e carne. A introdução de alimentos não lácteos é mais 
precoce entre as crianças com aleitamento artificial. Apenas 11% das crianças com mais de 
6 meses ingeriam alimentos de todos os grupos. A mediana de aleitamento exclusivo foi de 
94 dias e para aleitamento misto 63 dias. O tempo de aleitamento esteve associado com o 
peso ao nascer e com a idade materna. Quanto a concentração de hemoglobina 60,2% das 
crianças apresentaram valores abaixo de 11 gld.L e 26% abaixo de 9,5 gld.L, valor 
indicativo de anemia severa. Em relação ao estado nutricional encontrou-se déficit linear 
(7,8%) e obesidade (8,8%). Prolongar o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade e 
orientação adequada à alimentação complementar são aspectos de igual importância para a 
saúde infantil e assim a mesma atenção deve ser dada a ambos. A orientação alimentar 
precoce, durante o pré natal, constitui uma oportunidade d impar de melhorar a prática 
alimentar familiar e, conseqüentemente, da criança que vai nascer. Com isso diminui o 
risco de baixo peso ao nascer que é · fator associado positivamente à concentração de 
hemoglobina baixa, ao crescimento inadequado e, ainda, causa do abandono precoce do 
aleitamento matemo. 

Descritores: aleitamento matemo, dieta de desmame, alimentos complementares, anemia 
crescimento 



SUMMARY 

Objective: Considering the importance of exclusive breast feeding and the 
'Neaning in the growth and development of the child during the first year, it was 
established as the objective of this study to identify the food habits of children 
attended in the public services of health during the first year of life and the relation 
with the nutritional status concerning the concentration of hemoglobin and growth. 
Methods: In 1997, 1351 children, whom attended the pediatric clinics of the public 
health services of Santo André (SP), FAlSA, 'Nere studied. The food consumption 
was evaluated by the citings made to the routine use of milk and other food groups 
in a questionnaire of "yes" and "no" ans'Ners. The hemoglobin concentration 
evaluation was done the use of a cut-off point below 11 g/dl, as recommended by 
the WHO. The nutritional status was diagnosed through the indicators of weight by 
age, weight by height and height by age, classified in Z-score compared to the 
reference values of NCHS. Results and Comments: lt was verified that 86% of 
the children initiated breast feeding but only 50% of them continued this practice 
until the fourth month of life. At this age the complimentary feeding begins with the 
use of vegetables, rice and meat. The introduction of non-dairy products is more 
precocious among the children with artificial breast feeding. Only 11 % of the 
children with more than 6 months consumed products from ali food groups. The 
median for exclusive breast feeding was of 94 days and for mixed breast feeding of 
63 days. The duration of breast feeding was associated with the weight at birth 
and with the mother's age. As for the concentration of hemoglobin, 60.2% of the 
children had values below 11 g/dl and 26% below 9.5 g/dl, indicating severe 
anemia. In relation to the nutritional status, linear deficit (7.8%) and obesity (8.8%) 
were found. Extending exclusive breast feeding up to the age of 6 months and 
proper orientation towards complementary feeding are both equally important 
aspects of infant health which should be given the same amount of attention. ·The 
precocious food orientation, during pre-natal, constitutes a criticai opportunity to 
improve the family food habits and, therefore, of the yet to be born child. With this 
we have a decrease in the risk of low birth weight, which is a factor positively 
associated with the low concentration of hemoglobin, inadequate growth and the 
cause of precocious abandonment of breast feeding. 

Descriptors: breast feeding weaning complementary foods anemia growth 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos principais indicadores de saúde é o processo de crescimento e 

desenvolvimento, tanto em nível individual como populacional , sendo, 

portanto, cada vez mais destacada a importância de se estudar tal processo. 

Inúmeros fatores, incluindo hereditariedade, sistema neurológico e ambiente, 

determinam o padrão de crescimento e desenvolvimento garantindo ou não 

sua normalidade, sendo quase impossível avaliar a influência específica de 

cada um, devido à complexidade da interação entre eles 150
·
162 Quanto 

melhor for a capacidade das crianças em expr~sar seu potencial de 

crescimento e cumprir as etapas de desenvolvimento, tanto melhores 

deverão ter sido suas condições de saúde/nutrição. Nos países onde as 

condições socioecônomicas são adversas para grande parte da população, 

como é o caso do Brasil , a deficiência nutricional e as infecções repetidas 

são consideradas os principais determinantes do componente do 

crescimento e desenvolvimento inadequados 139
. 

A relação entre estado nutricional e crescimento e desenvolvimento tem 

sido muito estudada, e as evidências apontam, indiscutivelmente, à 

importância da nutrição nesse process 16
. A deficiência de nutrientes é 

apontada como causadora de um menor crescimento especialmente nos 

primeiros anos de vida quando a velocidade deste é mais intensa 3
. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 87 afirma que os primeiros anos de 

vida são decisivos para o estabelecimento de uma boa saúde. 

A alimentação adequada do lactente é necessária para prover nutrientes e 

energia para o crescimento, constituindo-se num elemento fundamental na 

prevenção de algumas doenças e determinando, em parte, seu futuro 

crescimento e desenvolvimento neuromoto,-40. Na infância, a presença de 

fatores adversos causa a desnutrição protéico-energética, provocando 

patologias morfológicas e funcionais que poderão ser irreversíveis, 

dependendo do tempo de duração e intensidade, com repercussão no 

crescimento infanti1 151
. 
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O principal contribuinte para o consumo de nutrientes em crianças no 

primeiro ano de vida é o leite matemo. Para muitas crianças vivendo em 

comunidades com nível sócioeconômico baixo, principalmente nos países 

em desenvolvimento, o leite matemo mantém-se reconhecido como a mais 

importante fonte de energia e nutrientes, mesmo no segundo ano de vida, 

estando a sua presença na alimentação da criança associada 

significativamente com o adequado crescimento linear, diferente daquele 

encontrado entre aquelas que já não mais recebiam aquele alimento 127
. 

Pesquisas têm demonstrado que a composição do leite humano vai se 

modificando no decorrer do tempo para atender às necessidades específicas 

e para promover um crescimento e desenvolvimento normal nas diferentes 

idades inicial de vida. Exemplo disto é o baixo teor de fó~oro desse 

alimento, justificado por: 1) um baixo conteúdo de fósforo é condição 

essencial para gerar fezes com pH ácido inibindo o crescimento de possíveis 

patógenos, 2) a imaturidade do rim não suportaria excretar o excesso do 

elemento e 3) o alto conteúdo de fósforo pode resultar em acidose 

metabólica secundária e levar a uma diminuição da capacidade renal de 

excretar ácidos. 

As qualidades do leite humano são descritas em exaustiva revisão por 

Akré2
· que enfatiza que este alimento é único, quer na prevenção de 

infecções e alergias, quer no estímulo ao desenvolvimento do sistema 

imunológico do bebê. Devido a sua perfeita adequação nutricional, presença 

de fatores antiinfecciosos e condições higiênicas satisfatórias, o leite 

matemo favorece o crescimento e desenvolvimento adequados. A proteção 

conferida pelo leite matemo, por sua vez, parece estar inversamente 

mediada pelos fatores sócioeconômicos. Assim a proteção observada é 

muito maior entre as crianças de países em desenvolvimento, 

principalmente as que vivem em ambientes onde as condições de 

saneamento básico226 são mais precárias do que nos dos países 

desenvolvidos 113
. 

A proteção conferida às crianças por esse alimento em relação às 

diarréias, doenças respiratórias e otite média está registrada em muitas 

pesquisas Destacam-se duas, realizadas no Brasil: a de Victora e col.215
, 
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que encontraram risco de mortalidade por diarréias 14,2 vezes maior entre 

as crianças que não foram aleitadas, enquanto crianças em aleitamento 

misto tinham risco relativo 4,2 vezes maior quando comparadas àquelas com 

aleitamento matemo exclusivo no primeiro semestre de vida e Fonseca e 

col.77 que num estudo caso/controle, para verificar os fatores de risco 

associados com pneumonia, em Fortaleza, Ceará, encontraram que o 

terceiro fator de risco relacionado com esta doença foi a ausência de leite 

matemo na dieta dessas crianças 

Esses benefícios não se restringem aos países em desenvolvimento. 

Estudo realizado, nos Estados Unidos, por Scariati e col.174 encontrou que o 

aleitamento protege as crianças contra diarréia e infecção do ouvido. 

Componentes imunológicos encontrados no leite matemo, como a 

imunoglobulina lgA secretória, podem bloquear o contágio de certas 

bactérias e, com isso, limitando sua proliferação no ouvido e, diminuindo o 

risco de otite aguda97
. 

Estudos têm demonstrado que crianças que receberam aleitamento 

matemo exclusivo tiveram escores para teste de inteligência maiores que as 

que não receberam leite matemo141
·
170

, o que sugere que esta prática tem 

particular importância no desenvolvimento neurológico 159 
. 

O crescimento de crianças em aleitamento matemo exclusivo constitui, 

até o momento, assunto controverso, não havendo consenso em relação ao 

tempo no qual o leite matemo como único alimento é capaz de promover um 

crescimento adequado. Alguns autores, como Diaz e col. 59
, e Pimentel e 

col. 156 e Chaves e col 43 afirmam que o leite matemo exclusivo pode 

sustentar um bom ritmo de crescimento nos seis primeiros m~ses de vida. 

Essa assertiva já havia sido verificada por Murahovschi e col. 146
, que 

elaboraram curvas de crescimento de crianças alimentadas exclusivamente 

com leite matemo, a qual evidencia a adequação de crescimento no primeiro 

semestre de vida. 

Outras pesquisas, no entanto, mostram que crianças em aleitamento 

matemo exclusivo vêm a ter déficit de crescimento ao redor do terceiro 

mês223 e que, também , apresentam crescimento inadequado quando 

comparadas com a população de referência do NCHS56
•
172

, ou seja, se o 
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crescimento de crianças em aleitamento matemo exclusivo em países em 

desenvolvimento for comparado com a população de referência do NCHS, 

recomendada pela OMS como padrão poderá ser classificada como tendo 

déficit antes dos seis meses. O desvio negativo da curva, acarreta uma 

insegurança à mãe e pode levar profissionais da saúde a tomarem decisões 

errôneas com relação ao crescimento das crianças em aleitamento matemo 

exclusivo e iniciar a introdução precoce dos alimentos complementares ou 

até mesmo interromper o aleitamento84 
. Por sua vez, uma orientação 

precoce do uso de alimentos complementares aumenta o risco de doenças 

infecciosas por contaminação, tomando, frequentemente, essa conduta 

mais prejudicial do que benéfica para o crescimento da criança. É 

necessário enfatizar que não há nenhuma evidência de que, quando se 

estende o aleitamento após os 6 meses, essa diferença gere algum prejuízo 

para os lactentes 101
•
144

•
161

. Se existe um comprometimento do estado 

nutricional como referem alguns estudos30
•
42

·
214

, ou não, como referem 

outros203 
, sempre há a certeza da proteção conferida pelo leite matemo às 

infecções31
, ressaltando, com isso, que esta é uma prática a ser 

incentivada, dando suporte à recomendação de que, em países em 

desenvolvimento, as mães devem ser incentivadas a amamentar seus filhos 

até os dois anos de idade. Essa conduta deve ser acompanhada pela oferta 

de alimentos complementares, a partir dos 4-6 meses, pondo atenção para 

que essa complementação seja feita com alimentos diversificados e com 

densidade energética não inferior à do leite matemo. Como mostram Dewey 

e col. 182
, em estudo comparativo de crianças amamentadas até os 12 meses 

de uma comunidade americana com as de uma comunidade peruana, após 

os 6 meses foi encontrada diferença de crescimento, que foi ampliada e 

explicada pela diferença quantitativa de energia consumida pelos lactentes 

dos dois grupos57
. 

Em Honduras46 crianças em aleitamento matemo exclusivo foram 

divididas em dois grupos experimentais: no primeiro as crianças receberam 

alimentos complementares aos quatro meses de idade e no segundo 

continuaram a receber leite matemo como alimento único até o sexto mês. 

Os alimentos oferecidos ao primeiro grupo foram preparados de forma a 



5 

garantir a qualidade nutricional e microbiológica. As crianças que receberam 

alimentos complementares aos quatro meses consumiram menos leite 

matemo aos 5 e 6 meses, trocando a energia do leite matemo pela dessas 

novas fontes. Não houve diferença entre os grupos no que diz respeito ao 

total de energia consumida e ao padrão de crescimento. Os casos de 

morbidade também foram semelhantes. Os autores concluíram que, a 

introdução de alimentos complementares antes dos 6 meses parece não 

oferecer vantagem para o crescimento do lactente36
. Outra preocupação 

quanto a recomendação do aleitamento matemo exclusivo até os 6 meses é 

de que o lactente não aceita facilmente a introdução dos alimentos 

complementares. Estudo realizado por Cohen e col.47 demonstraram que 

não houve diferença significativa na frequência de consumo dos 6 aos 12 

meses entre o grupo que iniciou a complementação aos 4 com o que 

começou aos 6 meses. Esse resultado indica que a recomendação de 

aleitamento matemo exclusivo até os 6 meses não afeta o apetite ou a 

aceitação dos alimentos complementares. 

O chamado período de alimentação complementar, ou período de 

desmame, que se refere ao estágio da vida do lactente quando outros 

alimentos, outro tipo de leite ou outros líquidos, são introduzidos na dieta em 

adição ao leite matemo35 se, por um lado aumenta a probabilidade da 

criança alcançar os requerimentos necessários para um crescimento dentro 

dos padrões4
, por outro é acompanhado de um elevado risco de aumento de 

incidência de deficiências nutricionais e de contaminações. 

Existem muitos determinantes da qualidade e quantidade da dieta de 

crianças. O consumo de energia costuma ser limitado por práticas de 

preparações de baixa densidade energética e número insuficiente de 

refeições diárias83
. A qualidade da dieta, por sua vez, depende de fatores 

que exercem influência na escolha dos alimentos oferecidos à criança, da 

qualidade e ainda da biodisponibilidade dos nutrientes4
·
33

•
120

. 

Muita atenção tem sido dada por especialistas para as vantagens do 

aleitamento matemo e a idade apropriada para a introdução dos alimentos 

complementares, porém pouca atenção tem sido dedicada ao processo de 

desmame17
. No entanto, a complementação inadequada é a maior causa da 
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alta prevalência de desnutrição nos países em desenvolvimento34 o que, a 

longo prazo, pode trazer implicações para o crescimento e desenvolvimento 

das crianças. 

O problema principal é a baixa densidade energética dos alimentos 

complementares60
, presença de inibidores de absorção de nutrientes 

específicos130
• presença de fatores antinutricionais, falta de diversidade da 

dieta, características organolépticas impróprias para a idade. 

A densidade energética é definida como a quantidade de energia em 

kcal/g ou kcal/ml do alimento. Há muita controvérsia na literatura sobre qual 

seria a densidade energética ideal. Michaelsen & Fiüs130 indicam que os 

alimentos complementares devem ter pelo menos 1 kcal/g, já Eucliydes68 

propõe densidade de 2 Kcal/g e Palma e Nóbrega 150aconselham 1 ,8 Kcal/g . 

Em estudo sobre densidade energética em dietas infantis Egashira60 

encontrou, para os menores de 6 meses, 0,82 Kcal/g, valor que ultrapassa a 

densidade energética do leite matemo (0,69 Kcal/g) e para as crianças de 7-

12 meses encontrou densidade energética de 0,96 Kcal/g que está abaixo 

dos valores acima indicados. Isto pode implicar em uma menor velocidade 

de crescimento que é o que geralmente ocorre em países em 

desenvolvimento. 

Vários fatores, entre eles o desenvolvimento da tecnologia para a 

industrialização do leite de vaca, a propaganda dos leites modificados, o 

processo de liberação da mulher e a urbanização, concorreram para que 

houvesse um declínio expressivo na utilização do leite matemo na 

alimentação do lactente 114
·
128

·
152

. 

Com vistas ao retomo de padrões antigos de aleitamento, iniciou-se um 

movimento mundial para se alimentar os bebês, exclusivamente com leite 

matemo, até o sexto mês de vida. No Brasil, esse movimento culminou com 

a criação, em 1981 , do Programa de Incentivo ao Aleitamento Matemo, 

conduzido pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN). 

Apesar da campanha ter auxiliado a modificar conceitos e atitudes em 

relação ao leite matemo, nem mesmo as informações científicas divulgadas 

sobre a amamentação nem os esforços realizados pelas equipes de saúde 

parecem ter conseguido reduzir significativamente o desmame precoce21
·
134

. 
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Um estudo realizado em 1986 em todas as regiões do Brasil207 observou 

que a duração mediana da amamentação mista para todo o país foi de 90 

dias, sendo ainda mais reduzida na região Nordeste, onde foi de 81 dias. 

Porém com relação ao aleitamento exclusivo somente 6% das crianças 

recebiam até dois meses de idade e as demais, 50% recebiam água, 42% 

outros líquidos, 23% leite de vaca, 23% leites modificados e 16% já 

recebiam alimentos não lácteos. 

Em 1989, com base nas informações coletadas pela Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição (PNSN), foi analisada a duração mediana do 

aleitamento matemo exclusivo nas cinco regiões brasileiras. Os resultados 

mostraram que o tempo mediano da amamentação no país era de 134 dias 

e que a amamentação exclusiva tinha a duração mediana de apenas 72 

dias, sendo que o Nordeste foi a região que apresentou o pior desempenho 

em relação ao aleitamento geral e exclusivo133
. No entanto, a campanha 

surtiu efeitos como podem ser vistos no estudo realizado pela Pesquisa 

Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS,1996), realizada pela Sociedade 

Civil Bem-Estar Familiar (BEMFAM), em todas as regiões do país. Revelou 

que 39% das crianças menores de quatro meses recebiam aleitamento 

matemo exclusivo. A região Nordeste e o meio rural foram os que 

apresentaram maiores índices de desmame precoce. Houve um importante 

aumento do tempo de aleitamento geral, que passou de 134 dias para 225 

dias, quando comparado com o da PNSN de 1989 embora os piores índices 

continuem situados no Nordeste137
. 

Estudo qualitativo sobre os fatores individuais e sociais relacionados com 

a habilidade da mulher amamentar com sucesso é influenciada por atitudes, 
~ 

expectativas, confiança, estabilidade e suporte social, e em relação às 

crianças, a proximidade com a mãe, frequência e tempo das mamadas e se 

a criança esta ganhando peso. Os autores concluem que se o objetivo é 

elevar a prevalência do aleitamento matemo, é necessário toma-lo um 

processo agradável e bem sucedido, para que as mães desejem 

amamenta~22 . 

Em um estudo realizado por Schanler e col. 171
, com o propósito de 

identificar o nível de informação dos membros da "American Academy of 
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Pediatrics" e com base nos resultados propor um programa de informações, 

foi enviado um questionário para 1602 membros, sendo que 71% 

responderam à pesquisa. Dos que responderam, 67% recomendavam 

aleitamento matemo exclusivo até 1 mês. Somente 37% recomendavam 

aleitamento até 1 ano. A maioria dos pediatras (72%) não conhecia o 

conteúdo do Programa Hospital Amigo das Crianças. Os autores concluíram 

que "os pediatras necessitam conhecimentos na área de amamentação ". 

Não há duvida que o aleitamento matemo exclusivo é a melhor forma de 

alimentar as crianças nos primeiros meses de vida. Entretanto, num certo 

estágio do crescimento da criança, o leite materno sozinho não consegue 

satisfazer o incremento fisiológico de energia. Macro e micro nutrientes e 

outros alimentos devem ser oferecidos para evitar o aparecimento de 

deficiências nutricionais e comprometimento do crescimento adequado da 

criança 193
. 

A introdução dos alimentos complementares na dieta da criança por volta 

dos 4-6 meses tem por objetivo aumentar a densidade energética e a 

densidade de nutrientes e, portanto, proporcionar um adequado aporte de 

energia e micronutrientes 196
. Tal introdução, no entanto, não se processa 

sem riscos. Alguns trabalhos têm demonstrado que os alimentos que 

complementam o leite matemo, principalmente nos países em 

desenvolvimento, têm densidade e concentração de nutrientes inferiores ao 

do leite matemo e que ainda, frequentemente, interferem negativamente na 

sua biodisponibilidade. 

Brown35 refere que as possíveis causas da baixa quantidade de alimentos 

complementares oferecidos nos países em desenvolvimento seja devido a: 
~ 

a) fatores relacionados com a criança; b) fatores dietéticos e c) 

comportamento da pessoa que cuida da criança; quanto ao volume e 

número de refeições e principalmente ao tempo e encorajamento em 

oferecer os alimentos para as crianças. Esses pontos apresentados pelo 

autor são de extrema importância para os profissionais de saúde 

responsáveis pelo bem estar do lactente. Esses profissionais têm por 

obrigação discutir esse assunto com a mãe para que a introdução dos 

alimentos complementares se processe com sucesso. 
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Outro problema de relevância, que persiste durante toda a infância, é o 

risco de contaminação na preparação dos alimentos oferecidos às crianças 

aumentando assim, a oportunidade das mesmas contraírem diarréia ou 

outras infecções que poderiam vir a comprometer seu estado nutricional. 

Como já referido, há extenso debate sobre a duração que deve ter o 

aleitamento matemo exclusivo. Recomendações da Academia Americana de 

Pediatria, Organização Mundial de Saúde (OMS), Sociedade Européia de 

Pediatria, Gastroenterologia e Nutrição (ESPGAN) e Guia de Alimentação 

para a América Latina têm estabelecido, com base nas variações da 

velocidade de crescimento das crianças nas diferentes regiões do mundo87
, 

o leite matemo como fonte alimentar exclusiva até os 4-6 meses9
·
69

·
119

•
229 

desaconselhando-se a introdução, em idades inferiores, de outros alimentos 

lácteos ou não. A introdução em idades menores aumenta a ocorrência de 

obesidade, toma mais precoce os riscos de infecções intestinais e, ainda, 

acarreta o aumento da susceptibilidade para desenvolver alergias. 

Em resumo, a introdução precoce de alimentos complementares pode ser 

acompanhada de contaminação, diarréia, alergia alimentar, obesidade, 

anemia, interferindo nas vantagens do leite matemo. Por sua vez, a 

introdução tardia pode levar a um baixo ganho de peso e de estatura, alem 

de dificuldades adaptativas à alimentação da família. 

McMillan129
, entre outros 91

·
158

·
180

, refere que o ferro do leite matemo é 

suficiente para suprir as necessidades de uma criança até que seu peso ao 

nascer esteja triplicado, o que ocorre ao redor dos 12 meses. Já Calvo e 

col.39 verificaram que, apesar da elevada biodisponibilidade, a quantidade de 

ferro do leite matemo é insuficiente para atender à demanda do mineral já a 

partir do quarto mês de vida. Estudo sobre a relação entre tipo de dieta e 

anemia demonstrou que as crianças que foram amamentadas 

exclusivamente por seis meses tiveram, em média, hemoglobina mais baixa 

(10,9 g/dl) do que as crianças que recebiam fórmula fortificada com ferro 

(11 ,9 g/dl) e crianças que passaram de aleitamento matemo para fórmula 

entre o quinto e o sexto mês de vida (11 ,9 g/dl) 116
. 

Trabalhos na literatura afirmam que uma criança nascida com peso 

normal apresenta reserva de ferro que satisfaz os requerimentos desse 
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nutriente até pelo menos 4 meses de idade72
·
149 permitindo supor que a 

deficiência de ferro é rara em crianças nascidas a termo, durante os 6 

primeiros meses de vida, se as mesmas receberem fórmula fortificada com 

ferro ou aleitamento matemo exclusivo10
·
188

· Lonnerdal e col.122 

demonstraram que aos seis meses de idade os valores de hemoglobina e 

ferritina são idênticos quando se compara crianças aleitadas exclusivamente 

e recebendo fórmula contendo 4 ou 7 mg ferro/litro. Nenhuma criança, 

independente do grupo, apresentou valores hematológicos indicativos de 

anemia. Esses resultados vêm confirmar os obtidos por Siimes e col. 188
, os 

quais encontraram que, embora o leite humano tenha baixo conteúdo de 

ferro , a deficiência desse nutriente, com ou sem anemia, não foi encontrado 

entre aquelas nascidas a termo e amamentadas exclusivamente até o sexto 

mês de vida. 

Mesmo esses trabalhos demonstrando a inexistência de anemia nos 

lactentes, ressaltam que os mesmos constituem um grupo de risco elevado 

de desenvolver deficiência de ferro, pois, esgotadas as reservas neonatais 

ao redor de 3-4 meses e bem antes nos nascidos de baixo peso, dependem 

exclusivamente das fontes da dieta para suprir suas necessidades marciais, 

o que geralmente não ocorre. 

Os resultados referentes ao aleitamento natural e à anemia devem, 

contudo, ser vistos com cautela, uma vez que a introdução de qualquer outro 

alimento modifica o potencial de biodiponibilidade do leite humano, podendo 

levar a criança a déficit nutricional. Mesmo com a eficiência da absorção do 

ferro do leite matemo, a quantidade do mineral veiculada pelo alimento é 

insignificante, especialmente se comparada com a necessidade do nutriente 

nas diversas idades137
. Os fatores relacionados com a etiologia da anemia 

em lactentes são as reservas de ferro ao nascer, a velocidade de 

crescimento, a quantidade de ferro total da dieta e as perdas do mineral173
. 

Embora aceita sem restrições e continuamente repetida, a afirmação de 

que a criança recebe uma quantidade satisfatória de ferro da mãe que dura 

até 6 meses de vida é bastante controversa. Blot e col.26 sugerem, dada que 

a reserva da criança depende da quantidade de ferro ingerida durante a 

gestação, que as gestantes de países em desenvolvimento iniciem a 
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suplementação com ferro mais precocemente que aquelas de países 

afluentes. Considerando a ausência de alimentos infantis fortificados, 

ressalta-se mais uma vez a importância da dieta de desmame na 

manutenção da adequação nutricional. 

A quantidade de ferro ao nascer é proporcional ao peso. A criança a 

termo tem cerca de 75 mg de ferro/Kg de peso, dos quais 2/3 se encontram 

sob a forma de hemoglobina 192
. 

Com relação às carências nutricionais específicas, a anemia ferropriva , 

definida como o estado em que a concentração de hemoglobina do sangue 

se encontra em níveis inferiores ·aqueles considerados normais, em 

conseqüência da deficiência de ferro 147
, é o problema nutricional de maior 

magnitude tanto em países em desenvolvimento como em países 

desenvolvidos22
•
55

•
231

. Os fatores de risco apontados por Cook49 são: rápido 

crescimento, gestação e dieta com baixa biodisponibilidade de ferro. Estima

se que de todos os tipos de anemia, aproximadamente 90% sejam devidos à 

deficiência de ferro na dieta217 
. 

Embora a anemia por deficiência de ferro tenha sua etiologia bem 

conhecida e algumas soluções já experimentadas com êxito, ela persiste 

como um dos maiores problemas de saúde públíca79
·
177

. DeMayer e Adiels

Tegman54, em levantamento mundial sobre anemia, estimaram que sua 

prevalência total é de 30%. Em números absolutos, isso significa 1.3 bilhão 

de pessoas de uma população estimada em 4.4 bilhões em 1980, 

concentrados entre populações em desenvolvimento. 

Essa deficiência, porém, não é rara mesmo nos países desenvolvidos 

entre a população, especialmente de baixo nível socioeconômico onde os 

alimentos fortificados não são habituais. 

No Brasil não existe estudo de abrangência nacional com amostras 

representativas, o que toma difícil o estudo da anemia ferropriva no país. 

Em revisão do assunto, Szarfarc e col.200 descreveram, a partir de estudos 

localizados, que as taxas de anemia ferropriva são altas, mas com grande 

variação. Em lactentes da região Sudeste, por exemplo, a prevalência variou 

de 7,3% a 72%. 
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No município de São Paulo, Sigulem e col. 187 encontraram, na década de 

70, uma prevalência de anemia de 22,7% em crianças com idades entre 6 e 

60 meses. Bruken37
, em 1996, encontrou 58% das crianças de 4 a 12 

meses com concentração de hemoglobina menor que 11 g/dl. Em 1984, 

Monteiro e Szarfarc138
, em outro estudo populacional no mesmo município, 

encontraram 35.5% de anêmicos. Em trabalho realizado pelo Grupo de 

Atenção à Nutrição da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, foi 

verificado, nos anos 90, prevalência de 59.9% em crianças de 6 a 23 meses 

atendidas nas Unidades Básicas de Saúde 206
. Fisberg e col.76

, também na 

década de 90, verificaram que 75% das crianças menores de 3 anos que 

freqüentavam as creches da Prefeitura da cidade de São Paulo 

apresentavam valores de Hb menores do que 11 ,Og/dl. 

Esses dados indicam uma elevação da prevalência de anemia da década 

de 70 para a década de 90, contrastando com a prevalência de desnutrição, 

que diminuiu neste mesmo intervalo de tempo75
. Esse aumento permite 

supor que a alimentação infantil, muito embora quantitativamente adequada, 

esteja cada vez mais deficiente em fontes de ferro e, possivelmente de 

outros nutrientes essenciais. 

A importância da anemia é inconteste, quer pela elevada prevalência com 

que ocorre, quer pelos efeitos deletérios que impõe ao organismo. Alguns 

desses efeitos são comuns a todos os anêmicos, como a diminuição da 

capacidade física 179
. Esses efeitos são acrescidos na gestação do aumento 

da morbi-mortalidade materna e fetal, de parto prematuro e do baixo peso ao 

nascer178
•
191

•
197

. Na infância foram identificados efeitos negativos no sistema 

imunológico184
, anorexia 131

, atrofia das papilas da língua 131
, acloria gástrica 

148
, alterações da mucosa do intestino 131

, alterações da temperatura 

corporal 23
, alterações de crescimento14

·
44

, atraso no desenvolvimento mental 
107

·
166

, atraso no processo de aprendizagem 196 e provável indução ao 

retardo no desenvolvimento neuromotor, muitas vezes persistente após 

tratamento com ferro 124
·
171

·
219

. 

Se a anemia em lactentes pode causar um leve ou moderado retardo 

mental, verificado na quase totalidade dos estudos, então o problema 

demanda consistente atenção da área de Saúde Pública. A verificação de 
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irreverssibilidade 53
·
105 do processo aumenta a importância da anemia como 

problema de saúde pública e a responsabilidade do Estado em implementar 

medidas de intervenção para seu controle. 

Muitos fatores contribuem para que as crianças sejam vulneráveis ao 

desequilíbrio negativo no balanço de ferro: as reservas muito baixas, as 

quantidades extremamente pequenas de ferro em muitas dietas, dificuldade 

de preparação de refeições ricas em ferro com razoável biodisponibilidade, a 

necessidade acelerada de ferro para o crescimento, devido talvez à 

diminuição da desnutrição nos últimos tempos e acrescido do sangramento 

intestinal provocado por dietas ricas em leite de vaca 131
•
148

. 

O ferro contido na dieta alimentar pode ser, provavelmente, absorvido por 

qualquer parte do trato gastrintestinal, apesar de a absorção ser maior no 

duodeno e nas primeiras porções do jejuno. Ao atingir o sangue é captado 

por uma glicoproteína plasmática de origem hepática, transferrina que 

transporta o ferro para as células precursoras eritropoiéticas 131
• O ferro 

orgânico total eqüivale a 3,8 mg nos homens e 2,3 mg nas mulheres. As 

substâncias do organismo que contém ferro podem ser funcionais, como, por 

exemplo, as que desempenham função metabólica ou enzimática e as de 

armazenamento, que são utilizadas para transporte ou depósito 232
. 

Um terço do ferro do organismo encontra-se sob a forma de depósito. 

Este é composto de ferritina e hemossiderina, em proporções mais ou 

menos equivalentes. O ferro de depósito encontra-se distribuído no fígado, 

na medula óssea e em outros órgãos, como o baço 131
. 

A concentração normal do ferro no plasma oscila entre 1 00 a 125 

microgramas por 100 ml o que representa um terço da capacidade total de 

fixação do ferro pela transferrina plasmática. 

Normalmente apenas uma pequena quantidade de ferro é perdida 

diariamente em conseqüência da descamação de células da pele e do trato 

gastrointestinal, queda de pelos e excreção de quantidade extremamente 

pequena de ferro na bile e no suor 131
• A conservação do ferro pelo 

organismo costuma ser vantajosa, mas a incapacidade de eliminar o ferro 

em mais do que uma pequena quantidade por dia, por mecanismos 

fisiológicos, produz acúmulo de ferro quando quantidades excessivas 
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penetram no corpo em conseqüência de transfusão sangüínea, injeção 

parenteral de ferro ou absorção anormal pelo intestino 131
. 

A deficiência de ferro obedece a uma seqüência de estágios. Uma 

primeira fase é caracterizada pela depleção do ferro em depósito, persistindo 

normais os níveis do hematócrito e da hemoglobina. A segunda fase pode 

ser denominada deficiência de ferro e caracteriza-se pela ausência de ferro 

nos depósitos, nível baixo de ferro sérico, mas com hemoglobina em níveis 

normais ou sub-normais. A anemia por deficiência de ferro representa o grau 

mais avançado. Caracteriza-se por exaustão dos depósitos de ferro, ferro 

sérico em nível muito baixo, transferrina em nível elevado, com baixa da 

hemoglobina e do hematócrito, que se reflete na morfologia das células 

apresentando microcitose e hipocromia. 

O ferro presente nos alimentos é liberado por enzimas gástricas e 

pancreáticas e o ferro férrico (+3) toma-se mais solúvel , ferro ferroso (+2) 

na mucosa da célula intestinal e é armazenado como ferritina até o lado da 

serosa, e aí passa para transferrina plasmática e é transportado aos tecidos 

hematopoiéticos do organismo. 

No início da absorção, tem-se a fase da liberação do ferro dos alimentos e 

de sais inorgânicos insolúveis em forma ionizada e solúvel. Esse processo 

se dá pela ação do ácido clorídrico do suco gástrico que é um conhecido 

potencializador da absorção de ferro no homem. Durante a passagem dos 

alimentos do estômago para o duodeno o pH aumenta resultando em 

precipitação da maior parte do íon férrico. Essa precipitação acaba 

dificultando a absorção do ferro. O conteúdo total de ferro num alimento ou 

refeição não indica necessariamente sua biodisponibilidade. Entende-se por 

biodisponibilidade como "a fração de qualquer nutriente ingerido que tem o 

potencial para suprir demandas fisiológicas em tecidos alvo 48
". 

A absorção de ferro depende do conteúdo do metal na dieta, da 

quantidade de ferro armazenado e da taxa de formação de eritrócitos 90
. 

Quando as reservas estão baixas, ocorre aumento na sua absorção e 

quando estão altas, ocorre inibição. Em crianças com idades próximas de 

um ano, foi constatado nível de absorção cerca de quatro vezes superior ao 

padrão 51
. 
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Outro fator importante é o estado nutricional e deve ser levado em 

consideração nos estudos relacionados com o ferro. Indivíduos anêmicos 

absorvem duas a três vezes mais do que indivíduos normais136
. 

A forma do ferro (heme e não hem e) presente na dieta pode afetar sua 

biodisponibilidade. O ferro heme é ligado ao anel protoporfirina das 

hemoproteínas. Ele é encontrado em alimentos de origem animal sob a 

forma de hemoglobina e mioglobina correspondendo a cerca de 40% do 

ferro heme dos alimentos de origem animal. 

Nos alimentos vegetais, encontra-se sob a forma de complexo férrico, que 

durante a digestão é parcialmente reduzido para a forma terrosa, mais 

facilmente absorvida. Após a digestão, a maior parte do ferro forma deposito 

intraluminal e sua absorção é determinada pela presença de facilitadores ou 

inibidores do mesmo durante uma refeição. Essa forma de ferro representa a 

maior parte do ferro da dieta, correspondendo em geral a 85% 163
. 

A biodisponibilidade do ferro hemínico é cerca de oito vezes maior do que 

a do ferro não hemínico. Por este motivo, embora corresponda a somente 15 

a 20% do total de ferro ingerido na dieta de países ocidentais, ele 

representa mais de um terço do ferro absorvido . 

A biodisponibilidade do ferro não heme depende dos outros ingredientes 

presentes na dieta, especialmente da proporção relativa dos constituintes da 

alimentação que facilitam ou inibem a absorção do ferro no trato 

gastrointestinal 94
. Dentre os que facilitam a absorção, o mais importante é o 

ácido ascórbico um potente redutor que mantém o ferro dos alimentos no 

estado ferroso que é mais solúvel, como também forma um quelato ferro

ascorbato que permanece solúvel a despeito do pH no intestino delgado 32
. 

Estudo realizado para se analisar a potencialização da biodisponibilidade de 

ferro em alimentos infantis com adição de ácido ascórbico constatou que 

sucos contendo 50 mg de ácido ascórbico, ingeridos com as refeições, 

aumentaram significativamente a biodisponibilidade de ferro quando 

comparados com os mesmos alimentos com baixo teor de ácido ascórbico71
. 

Outro facilitador é o grupo das carnes que não somente contribue com o 

ferro heme, altamente biodisponível, mas também aumenta de 2 a 4 vezes a 

absorção do ferro não heme 25
. Num estudo realizado com crianças entre 1 O 
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e 11 meses de idade, foi observado que a adição de 25 gramas de carne 

bovina à refeição que continha purê de vegetais teve a absorção deste 

significativamente aumentada (p=0,002) quando comparada àquelas sem a 

came 65
. 

Outro nutriente que vem sendo apontado como potencializador da 

biodisponibilidade de ferro é a vitamina A. Em estudo realizado na 

Venezuela em que foi medida a absorção de um alimento comum na dieta 

de desjejum, preparado com farinha de milho, os autores compararam a 

absorção do produto enriquecido com vitamina A, consumido com café ou 

chá, e sozinho. Concluíram que a absorção foi maior quando o produto foi 

consumido sozinho e significantemente maior que o desjejum com café ou 

chá e sem vitamina A. Demonstraram também o efeito positivo desta 

vitamina sobre os fitatos contidos na farinha. 

Assim como os açucares, o ácido cítrico, presente em algumas frutas, 

também tem a capacidade de aumentar a biodisponibilidade do ferro não 

heme 15
, devido à habilidade desses componentes em formarem complexos 

estáveis com o ferro. Embora menos estudados, os ácidos málico e tartárico 

parecem também possuir a capacidade de aumentar a absorção do ferro. 

Por sua vez, é grande o número de componentes dos alimentos que 

inibem ou diminuem a absorção do ferro, porque formam precipitados, 

quelatos insolúveis ou macromoléculas de baixa biodisponibilidade. Esses 

incluem os fitatos presentes nas leguminosas, nos farelos 95
·
186

, polifenóis, 

no chá e café, certos vegetais 86
, sais de ferro e cálcio encontrado no leite e 

derivados 135
, a proteína do ovo 38 e a proteína da soja 125

. Estudo realizado 

por Gleerup e col.89 demonstrou que cerca de 30 a 50% mais de ferro seria 

absorvido nas refeições se essas não contivessem fontes de cálcio como 

leite e derivados 90
. 

A avaliação do efeito do chá na ocorrência de anemia em lactentes, 

revelou que a porcentagem de anemia (32,6%) foi significativamente maior 

nas crianças que ingeriam chás que as que não tomavam (3,5%). A 

quantidade média de chá ingerida era de 250ml/dia 175
. 

Portanto, como medida para diminuir a prevalência de anemia ferropriva 

principalmente em lactentes, é de fundamental importância a orientação 
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quanto à presença dos fatores estimulantes, como dos inibidores da 

biodisponibilidade do ferro não heme, principalmente em populações onde o 

consumo de ferro heme é baixo. 

Vannucchi e col. 211
, em trabalho de revisão sobre anemia, apresentaram 

a divisão das refeições de diferentes partes do mundo, segundo Valente 209 

em três categorias, com biodisponibilidade baixa, intermediária e alta de 

ferro. As de baixa biodisponibilidade compreendem dietas monótonas, à 

base de cereais, raízes e tubérculos com baixo consumo de carne e ácido 

ascórbico e apresentam uma biodisponibilidade de 5%. As de média 

biodisponibilidade são constituídas por cereais, raízes e tubérculos incluindo 

algum consumo de alimentos de origem animal e ácido ascórbico. Essas 

dietas possuem uma biodisponibilidade média de 10%. E as de alta 

biodisponibilidade são dietas variadas, quase sempre incluindo carnes e 

fontes de ácido ascórbico, e possuem uma biodisponibilidade de 15%. 

Na dieta habitual da população brasileira as fontes mais importantes de 

ferro são o feijão, seguido das carnes. Esse padrão alimentar sugere um 

potencial de absorção de 7%. 

O estudo da biodisponibilidade de dietas de quatro países da América do 

Sul, incluindo o Brasil, concluiu que a dieta típica brasileira contém 10 g de 

proteína animal, 1 mg de ferro heme e 15 mg de ferro não heme. 

Estudo das dietas das crianças do município de São Paulo apresentou 

valores médios para a quantidade de ferro total consumido de 5,6 e 6,9 mg. 

Os valores para o ferro absorvível foram 0,35 e 0,49 mg, respectivamente, 

para crianças de 6 a 24 meses e maiores de 24 meses 185
. 

A elevada biodisponibilidade do ferro veiculado pelo leite ma!emo, cerca 

de 50%, justifica a ênfase que se dá a esta prática alimentar na orientação 

dietética com vistas ao controle da sua deficiência. Estudos têm 

demonstrado que crianças com aleitamento matemo exclusivo por pelo 

menos quatro meses apresentam menor risco de anemia do que o 

encontrado em crianças que ingerem outro tipo de leite 194
·
201

. 

A curta duração do aleitamento matemo exclusivo, a introdução tardia de 

alimentos ricos em ferro e o consumo insuficiente e inadequado de 

estimuladores da absorção deste mineral têm sido indicados como causas 
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da anemia na infância. Outro fator relevante é a introdução precoce do leite 

de vaca na dieta o qual pode provocar um aumento das perdas 

gastrointestinais de sangue 233
• Os lactentes que requerem relativamente 

grande quantidade de ferro para o crescimento têm um mecanismo 

ineficiente de reciclagem do nutriente e freqüentemente consomem uma 

quantidade de ferro bem abaixo do recomendado para a idade. Oski149 

demonstrou que 90% do ferro proveniente dos alimentos é ingerido na forma 

de sais de ferro e que somente 1 O% da dieta de lactentes é obtida da forma 

de ferro heme362
. Como as dietas baseadas em leite de vaca, que são as 

mais comuns entre nós, fornecem a maior parte da energia consumida pelo 

lactente, o conteúdo de ferro dos produtos lácteos e sua biodisponibilidade 

são fatores que permitem predizer o estado nutricional deste mineral 157
. 

Sendo a deficiência de ferro na alimentação a principal causa da anemia, 

a escolha correta de alimentos já a partir do desmame constitui um 

importante fator para a prevenção dessa deficiência 163
. 

O consumo regular de alimentos complementares contendo alta 

biodisponibilidade de ferro no primeiro ano de vida deve fazer parte das 

instruções dadas às mães pelos profissionais responsáveis pelo programa 

de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CO) existente nos 

centros de saúde. Um estudo realizado com crianças de 8 meses que foram 

divididas em 2 grupos, um recebendo baixa quantidade de ferro 4,5g/100g e 

outro recebendo alta quantidade de ferro 13,5 g/1 OOg, obteve resultados 

sugerindo que o consumo de carne previne a diminuição da Hb na infância, 

provavelmente por aumentar a biodisponibilidade do ferro. Entretanto, não 

houve efeito nas reservas do mineral 64
. 

Deve-se ressaltar que o estado nutricional da criança no primeiro ano de 

vida depende da dieta de desmame e que as repercussões causadas por ela 

poderão ser permanentes. É importante destacar que pouca ou nenhuma 

importância é dada à dieta de desmame. Sua importância é, no entanto, 

inconteste. 

Os serviços públicos de saúde, no Brasil, concentram a população de 

maior risco para a desnutrição e a anemia, ou seja aquela de baixo nível 

sócio econômico. 
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Considerando o exposto, este estudo foi delineado visando conhecer a 

prática alimentar no primeiro ano de vida e suas relações com o estado 

nutricional e anemia na criança. 
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2. OBJETIVO 

Identificar a prática alimentar de crianças atendidas nos serviços 

públicos de saúde no primeiro ano de vida e sua relação com a situação 

nutricional referente à concentração de hemoglobina e ao crescimento 
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3. METODOLOGIA 

Área e População de Estudo 

Trata-se de um estudo de coorte transversal ou transversal populacional. 

A área de estudo foi o município de Santo André, cidade da região 

metropolitana de São Paulo. Este apresentava 615.112 habitantes em 

1991 80
. Na mesma época, a taxa de mortalidade infantil 56

·
160

, era 

ligeiramente inferior ao valor observado no município de São Paulo no 

mesmo período 140
. Em 1992, a cidade de Santo André era a segunda da 

grande São Paulo em expansão da rede de abastecimento de água e 

esgoto63
• De acordo com o Censo Demográfico de 1991 80

, a taxa de 

analfabetismo e a porcentagem de chefes de domicílios com renda mensal 

de até dois salários mínimos no município eram 6,6 e 27,7, respectivamente, 

valores muito próximos aos observados no município de São Paulo (7,5 e 

27,1). 

A atenção primária à saúde em Santo André é desenvolvida através dos 

postos de saúde da Fundação de Assistência à Infância de Santo André 

(FAlSA). A FAlSA possui atualmente 21 postos estrategicamente 

distribuídos pelo município. Em 1994, a cobertura vacina! dos serviços da 

FAlSA foi de 90%. Nesse mesmo período, o número de matrículas novas 

para crianças menores de um ano foi de 7824, sendo 85% daquelas na faixa 

etária de O a 3 meses. Considerando-se o número de nascidos vivos no ano 

de 1990 -11765 crianças 63
- pode-se estimar que aproximadamente 70% das 

crianças menores de um ano do município sejam atendidas pela FAlSA, em 

pelo menos uma consulta. 

A população de estudo foi constituída de todas as crianças menores de 

um ano cadastradas, atendidas em consultas de puericultura, em 4 postos 

de saúde da FAlSA (os de maior movimento), cujos responsáveis 

consentiram a inclusão da criança no estudo, no período de um ano. 
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Coleta de Dados 

Este estudo foi previamente submetido à aprovação da Comissão de Ética 

Médica da FAlSA. Foi elaborado como instrumento para a coleta de dados 

um formulário. Após consentimento informado e livre das mães ou 

responsáveis para participar do estudo, o formulário era incluído no 

prontuário da criança. Os dados do cabeçalho eram preenchidos durante a 

pré-consulta pelo serviço de enfermagem. Os dados de peso ao nascer, 

altura ao nascer, tipo de parto e idade gestacional ao nascer eram 

compilados do cartão da maternidade onde a criança nasceu (solicitado 

pelos postos da FAlSA para efetuar a matrícula). Os dados de peso e altura 

registrados no formulário referem-se às medidas antropométricas de rotina 

do próprio serviço, efetuadas por auxiliares de enfermagem devidamente 

treinadas. As crianças são medidas na posição horizontal utilizando fita 

métrica com graduação em milímetros, não extensível e presa a uma mesa. 

As crianças são colocadas de costas de forma a manter os pés juntos, 

calcanhares, nádegas e área occipital apoiadas na mesa. Para o peso são 

utilizadas balanças pediátricas marca Filizola com capacidade para 25 Kg e 

graduação de 100 gramas. As crianças foram pesadas sem roupa. 

As informações do tipo "sim ou não" para o padrão alimentar da criança 

foram preenchidas durante a consulta pediátrica, ressaltando-se a 

orientação de não deixar nenhuma casela vazia. 

Para diagnóstico da anemia foi utilizada a medida da concentração de 

hemoglobina no sangue. Foi utilizado fotômetro portátil (Hemocue) de leitura 

direta em amostras sanguíneas obtidas por punção digital ou puntura do 

calcanhar. 

A dosagem de hemoglobina foi realizada no total de crianças atendidas 

nos quatro postos durante o período previsto para o estudo. Os resultados 

foram informados às mães ou responsáveis e, para os casos de anemia, foi 

adotada a conduta de rotina do serviço de pediatria da F AISA (tratamento 

com sulfato ferroso). 
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Métodos de Análise 

A classificação da escolaridade foi feita em anos cursados de escola. 

O critério para diagnóstico de anemia em crianças maiores de seis meses 

foi o utilizado pela Organização Mundial de Saúde 147
, sendo 11 g/dl o valor 

considerado para a anemia e 9,5 g/dl como valor crítico para identificar 

anemia de maior gravidade . Para as menores, os valores de hemoglobina 

foram comparados com os encontrados em uma população de referência 

estudada por Brault-Dubuc e col.27
. 

O estado nutricional foi diagnosticado através dos indicadores 

antropométricos - peso para idade, altura para idade e peso para a altura -

classificados em Z-escore , que indica o número de desvios-padrão que o 

peso e a altura da criança se diferencia do padrão de referência do National 

Center for Health and Statistics96
. 

Os tipos de aleitamento foram classificados em aleitamento matemo 

exclusivo (lactente alimentado somente com leite matemo e nenhum outro 

líquido ou sólido com exceção de suplementos vitamínicos e minerais), 

aleitamento misto (com leite matemo, e outro leite com ou sem outros 

alimentos), aleitamento artificial (sem leite matemo). As estimativas da 

mediana de idade e o respectivo intervalo da média com 95% de confiança 

para, aleitamento exclusivo e misto foram calculados pela técnica de 

estatística de análise de probitos para os dados de "current status" 

utilizando-se o programa para computador desenvolvido por Ferreira 73
. A 

análise de probitos , descrita por Finney 74
, é há muito tempo utilizada para 

ensaios biológicos do tipo dose-resposta. As proporções de crianças em 

diferentes idades, com os respectivos intervalos de confiança e a mediana , 

em que 50% das crianças já estão desmamadas, são calculadas, o 

aleitamento matemo foi estudado de forma retrospectiva e longitudinal. Os 

dados retrospectivos de aleitamento matemo foram analisados pela técnica 

de estatística de tábua de vida para dados censurados 29
, utilizando-se o 

programa para computador STAT A. Como na pergunta não se especificou 

se o tempo de aleitamento era exclusivo, considerou-se que seria de 

aleitamento misto. 
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As características do fenômeno amamentação-desmame permitiram que 

dados colhidos de forma transversal e retrospectivo fossem analisados sob 

forma longitudinal. 

A variável dependente duração do aleitamento foi estudada de modo 

indireto, através da variável "proporção de crianças ainda em aleitamento 

matemo ao completar certo número de meses de vida" pelo método de 

tábuas de sobrevida. As proporções assim obtidas são equivalentes às 

proporções de sobreviventes nos estudos de mortalidade. O tempo mediano 

de aleitamento, ou seja, a idade onde ainda 50% das crianças estavam 

sendo amamentadas nas diversas idades. Foi calculada para o grupo como 

um todo e segundo as variáveis: peso ao nascer, idade, escolaridade e 

ocupação maternas e anemia. O consumo de alimentos no período 

considerado será analisado com intervalos de um mês 99
. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A população de estudo foi constituída por 1351 crianças menores de 

um ano, atendidas em consultas de rotina da Fundação de Assistência a 

Infância de Santo André, FAlSA, responsável pelos serviços públicos de 

saúde de Santo André, São Paulo, sendo 49,5% delas do sexo masculino. 

Como ocorre em serviços dessa natureza no Brasil, a clientela da FAlSA é 

constitu ída, prioritariamente, por população de baixa renda. 

A Tabela 1 apresenta algumas características maternas sendo que o nível 

de escolaridade das mães e pais retrata bem a situação econômica da 

população de estudo. 

TABELA 1 - Distribuição 
de crianças, 
FAlSA, 1997. 

VARIÁVEL 

1 -idade (anos) 
<17 
17-19 
20-35 
> 35 

do número 
segundo 

(N°) e porcentagem (%) 
características maternas. 

No % 

34 2.6 
248 18.6 
946 71.4 
98 7.4 

2- escolaridade (anos completos) 
o 26 2.1 
1-4 229 21 .3 
5-9 720 58.7 
9-11 226 18.0 
12 e+ 19 1.8 

3- trabalho 
não trabalha 833 62.7 
trabalha no lar 33 2.4 
trabalha fora 464 34.7 

É nítido o predomínio de mães na faixa etária de 20 a 35 anos que é o 

intervalo de idade mais adequada para a gestação. 
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Com relação à escolaridade nota-se que é maior a proporção de 

analfabetas do que universitárias, reiterando as características de baixo nível 

socioeconômico da clientela dos serviços públicos de saúde. Destaca-se que 

o perfil de escolaridade dos pais é similar ao das mães sendo notável a 

elevada proporção de mulheres que não souberam dar esta informação 

(14.5%). 

A maioria das mães não trabalha sendo que dentre aquelas que exercem 

atividade remunerada, a maioria trabalha em ocupações não especializadas 

(empregada doméstica, cozinheira, faxineira, diarista, serviços de limpeza, 

etc.). 

A Figura 1 apresenta a distribuição das crianças amestradas segundo a 

idade. Como pode ser observado há um declínio na demanda pelos 

serviços no final do primeiro semestre de vida. Isto tem implicações 

importantes no que diz respeito à alimentação na infância, pois, justamente 

na fase de introdução dos alimentos complementares, preconizada pela 

OMS para serem iniciadas entre os 4 e 6 meses de idade, diminui a 

freqüência de crianças aos serviços de saúde e, consequentemente, diminui 

a oportunidade de recebimento de orientação e acompanhamento 

adequados. Este comportamento pode ser causado pelo calendário de 

vacinação do Ministério da Saúde que se concentra no primeiro semestre de 

vida. A partir daí, a clientela do serviço de saúde fica mais restrito à 

população de mais baixa renda, que não dispõe de convênios ou outro 

recurso de saúde. Também um grande número de mães, por se sentirem 

mais seguras em relação aos cuidados com a criança, restringem suas 

visitas de puericultura indo aos Centros de Saúde somente quando a criança 

apresenta algum problema de saúde. 

É sobejamente reconhecido que a nutrição é importante para o 

crescimento e desenvolvimento físico, mental e psicológico normais das 

crianças e que a alimentação se constitui um fator importante para a futura 

saúde da criança, donde a importância de se conhecer a prática alimentar 

dos lactentes. 
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O estudo da prática alimentar foi realizado através de um formulário com 

respostas do tipo sim/não. Essa estratégia de coleta foi escolhida pois 

questões do tipo "sim" ou "não" forneceriam a informação necessária para 

atender ao objetivo do estudo sem o viés do erro de memória, comente 

observado em estudos retrospectivos 106
·
165

. 

Sendo consensual que o leite matemo é o melhor leite para a criança nos 

dois primeiros anos de vida, e como alimento exclusivo nos primeiros 4-6 

meses, os itens dietéticos pesquisados foram divididos em dois grupos: 

aquele constituído pelo leite e por alimentos utilizados no preparo de 

refeições lácteas e o grupo constituído por alimentos utilizados na 

preparação da alimentação salgada. 

A Figura 2 mostra a evolução da alimentação láctea, comum à totalidade 

das crianças no primeiro ano de vida, considerando exclusivamente a 

especificidade do leite que estava sendo oferecido à elas no momento da 

entrevista, independentemente de estar recebendo ou não alimentos 

complementares. Com relação a esse item a dieta foi dividida em: leite de 

peito (LP) - quando o leite matemo era o único recebido pela criança; leite 

misto (LP+LV) quando leite de peito e artificial eram ingeridos pelo lactente 

e, leite de vaca (L V) quando a criança não mais recebia o leite de peito. 

Deve ser ressaltado que a introdução do leite de vaca coincide com a 

introdução de itens dietéticos na alimentação do bebe. Açúcar e 

engrossantes (farinhas ou amidos) são adicionados à "mamadeira" de 

praticamente todas as crianças que consomem tal leite. 

Das crianças estudadas, 8,6% nunca receberam leite matemo. Dentre as 

que receberam este alimento 12% estava sendo alimentada exc~usivamente 

com leite artificial já no 1 o mês de vida. Aos 3 meses a proporção de 

crianças recebendo como alimento lácteo exclusivamente leite de peito era 

de 50% decaindo a partir de então, mais lentamente, passando 

paulatinamente aos 8% no final do primeiro ano de vida. Pode-se observar, 

também, na Figura 2, a faixa estreita, e razoavelmente homogênea, de 

crianças inseridas na categoria de aleitamento misto o que sugere, 
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fortemente, ser este um período curto de adaptação da criança, e da 

família, a um novo modo de alimentação. 

A OMS 87 classifica a prática do aleitamento matemo em três categorias: 

aleitamento exclusivo (LPexcl), quando a alimentação da criança é 

constituída exclusivamente de leite de peito; aleitamento predominante 

(LPpred), quando líquidos não energéticos como água, chás e sucos são 

oferecidos à criança e, aleitamento matemo (LPmat) quando, em adição ao 

leite de peito, são oferecidos quaisquer outros alimentos entre os quais são 

incluídos o leite artificial e os aditivos utilizados no preparo da "mamadeira" . 

Um quarto grupo de crianças está presente entre a nossa população de 

menores de 1 ano: aquele formado por crianças que não estavam recebendo 

leite de peito (sem LP). 

A Tabela 2 apresenta a distribuição das crianças segundo a classificação 

proposta pela OMS acrescida da categoria leite de peito ausente. 

TABELA 2 - Distribuição percentual da população de lactantes segundo 
idade e categoria da alimentação láctea. FAlSA, 1997 

Idade (meses) No I LPexcl I LPpred I LPmat I sem LP 
o 114 30.7 14.9 43.9 10.5 
1 137 24.8 12.2 34.3 28.5 
2 101 23.8 7 .9 27.7 35.6 
3 132 28.0 9.1 22.7 40.1 
4 199 23.1 2.5 27.6 46.7 
5 119 15.1 2.5 26.9 55.5 
6 103 0.9 3.9 37.9 54.4 
7 92 o 1.1 32.6 66.3 
8 103 o o 36.9 63.1 
9 108 o o 20.4 79.6 
10 71 o o 23.9 76.0 
11 72 o o 26.4 73.6 

TOTAL 1351 43.6 14.4 30.1 49.9 

Nota-se, na TABELA 2, que a categoria LPexcl é pouca encontrada 

mesmo no 1 o mês de vida. A água e os chás são frequentemente oferecidos 

às crianças, o primeiro com o objetivo de matar a sede e o segundo como 

"remédio" para a cólica Como, na maior parte das vezes, esses líquidos 

são adoçados, essas crianças passam a fazer parte daquelas na categoria 

LPmat. Por sua vez, fazem parte dessa categoria crianças que recebem 

líquidos adoçados, por aquelas que iniciaram o desmame com leite de vaca 
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e, ainda, por aquelas que foram iniciadas na alimentação de sal. Dados os 

significados diferentes dessas possibilidades uma vez que a introdução no 

leite artificial significa o início de um período curto até o desmame completo 

e a introdução na alimentação salgada significa a inserção da criança na 

dieta familiar, elaboramos a Tabela 3, que apresenta a distribuição das 

crianças inseridas na categoria LPmat, conforme o define a OMS, segundo o 

tipo de alimento que definiu sua inclusão na categoria. 

TABELA 3 - Distribuição das crianças em Aleitamento Matemo, definido 
pela OMS,segundo idade e tipo de alimentação 
complementar, FAlSA, 1997 

Idade (meses) No 

I 
LP+ LV I LP + papa de I LP +outros I LP +LV+ papa+ 

sal outros 
o 50 16 o 34 o 
1 47 27 o 19 1 
2 28 16 2 6 4 
3 30 16 1 8 5 
4 55 27 6 12 10 
5 32 3 20 4 5 
6 39 1 25 3 10 
7 30 1 12 2 15 
8 38 o 20 1 17 
9 22 o 7 o 15 
10 17 o 7 o 10 
11 19 o 7 o 12 

Total 407 108 107 89 103 

Verifica-se que quase a totalidade das crianças recebeu água e/ou chás, 

a maioria das vezes adoçado, em idades muito baixas, já nos primeiros dias 

de vida. Os líquidos, como água e chá, estão presentes na dieta da criança 

principalmente nos primeiros meses. Durante o primeiro mês, 62,6% dos 

lactentes recebiam chá e 45,5% recebiam água. Esses líquidos, além de 

veicularem açúcar, têm interferência com o aleitamento matemo e nenhum 

valor nutricional a não ser a energia do açúcar. 

As mães comumente oferecem o chá porque acreditam que o mesmo 

regula as funções gastrointestinais melhorando a cólica e a água é oferecida 

para saciar a sede, pois dificilmente acreditam que apenas oferecendo o 

leite matemo seja suficiente, ou seja, a água é desnecessária. 
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Com isso, de acordo com a conceituação da OMS 87 o aleitamento 

exclusivo e o predominante são praticados em pequena proporção, em 

consequência da adição de açúcar ou mel a líquidos não energéticos. 

Destacamos que "outros" é habitualmente formado por líquidos adoçados (o 

que também ocorre com o leite de vaca), e assim toma-se evidente que o 

desmame ocorre precocemente, e principalmente, pela introdução da 

"mamadeira". 

Embora muito inferior ao desejável, a proporção de crianças em 

aleitamento exclusivo (19%) é cerca de 10 vezes maior do que o descrito 

pelo PNSN 133
. 

Como pode ser verificado nas Tabelas 2 e 3, o leite de vaca é o primeiro e 

mais importante item alimentar introduzido na dieta do lactente e o grande 

responsável pela interrupção do aleitamento matemo. Iniciado o uso da 

"mamadeira" segue-se, rapidamente, a interrupção da oferta do peito para a 

criança. A alimentação salgada entra na dieta posteriormente quando o 

lactente já está recebendo leite de vaca e seus complementos (açúcar e/ou 

espessantes) a maioria das vezes na ausência do leite matemo. 

Vale a pena destacar o aumento da prevalência de aleitamento matemo 

em Santo André. Ferreira e col.73
, estudando a alimentação láctea das 

crianças do município de Santo André, em amostra similar ao do presente 

estudo, encontraram que somente 14,4% das crianças estavam recebendo 

aleitamento exclusivo. 

Na nossa amostra, encontrou-se para o aleitamento matemo exclusivo, 

que o modelo de regressão obtido pela análise de probitos apresentou R2 = 
0,962 e a mediana de aleitamento foi de 94,34 dias (intervalo de confiança 

de 85,86 - 1 02,23), duração esta que mostra uma evolução promissora 

quando comparada com a encontrada em outros estudos como o do 

PNSN133 que é de 72 dias. Monteiro e col. 140 
, em São Paulo,encontraram 

que a mediana de aleitamento matemo exclusivo era de 63 dias, valor 

inferior ao encontrado por Vieira em Feira de Santana, Bahia que foi de 90 

dias301
. Em Botucatu,SP, Carvalhaes e col. mostraram mediana de 

aleitamento exclusivo de 17 dias41
. 
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Também os resultados encontrados em nosso estudo foram mais 

satisfatórios que os do estudo realizado em 1986 em todas as regiões do 

Brasil207 quando foi encontrado que apenas 6% das crianças eram 

amamentadas exclusivamente até os 2 meses de idade. Comparando-se 

com a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS, 1996), esta 

revelou que 39% das crianças menores de quatro meses recebiam 

aleitamento matemo exclusivo, índice muito semelhante ao encontrado por 

nós em Santo André (38%) e 18% aos 6 meses. Novamente chama-se a 

atenção para o aumento da prevalência de aleitamento em Santo André 

Ferreira e col.73 estimou que apenas 14% das crianças eram amamentadas 

exclusivamente aos 4 meses e 4% aos seis meses. Outro estudo também 

realizado em Santo André (FAlSA), por Szarfarc e col. 201 mostrou que o 

tempo mediano de aleitamento exclusivo foi de 2,5 meses. 

Possivelmente o esforço dos profissionais de saúde no incentivo ao 

aleitamento matemo nos postos de Saúde de Santo André tenha sido o 

responsável por esse aumento. 

Comparando a proporção de crianças que saíram da maternidade 

recebendo leite de peito, verifica-se que esta (91.4%) é menor do que a 

encontrada no PNSN (1989) quando foi observado que 96,4% das crianças 

amestradas havia recebido leite matemo. No entanto 50% das crianças 

recebiam exclusivamente leite de peito aos 4 meses de vida enquanto que 

entre as do PNSN apenas 12% estavam nessa situação. 6% das crianças 

do estudo ingeriam os dois tipos de leite e 42% apenas leite artificial. Para 

as crianças do PNSN esses valores foram 35,1 o/o e 53% respectivamente. Já 

de acordo com a PNDS (1996), 97% das crianças foram iniciadas no 

aleitamento matemo e a proporção de crianças desmamadas aos 3 e 6 

meses de vida foi receptivamente 36,9% e 51 ,4%. 

Coutinho e co I. 50 estudando crianças que freqüentam o Ambulatório de 

Puericultura da UFPE observaram que 88,1 o/o das mães iniciaram a 

amamentação porém esse percentual baixou para 8,6% no terceiro mês e 

somente 0,8% dos lactentes continuaram a receber aleitamento matemo 

exclusivo aos seis meses. 

IUISLIOf~(;A I ~·" 
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Giugliani e cal. 88
, estudando população de baixa renda em Pelotas, 

constataram que 39,4% das crianças não mais recebiam leite matemo aos 3 

meses e essa prevalência diminuiu para 51 ,1% aos 6 meses, dados muito 

semelhantes aos encontrados em nosso estudo. 

A baixa prevalência de aleitamento, principalmente exclusivo, não se 

restringe somente ao Brasil. Outros países enfrentam o mesmo desafio de 

cumprir as metas da OMS (aleitamento exclusivo 4-6 meses e aleitamento 

misto até 2 anos). 

Um estudo realizado na África 103 com lactentes entre zero e 6 meses 

constatou que 27% dos lactentes recebiam aleitamento matemo exclusivo. 

Outro estudo no mesmo continente, com 1822 crianças que freqüentavam 

os serviços de saúde local, mostrou que em 43,5% das menores de 3 meses 

os alimentos sólidos já haviam sido introduzidos. Mais da metade das 

crianças com 4 meses recebiam leite de vaca6
. 

Na Papua Nova Guiné, Amine e col. 12 realizaram um estudo multicêntrico 

incluindo 1833 crianças menores de 2 anos atendidas em centros de saúde. 

Destas 62% já recebiam substituto do leite matemo ou outros líquidos antes 

dos 4 meses. As mães com maior grau de escolaridade eram as que 

precocemente tinham introduzido a "mamadeira". Um fator apontado como 

justificativa para este comportamento foi o trabalho fora de casa. Das mães 

nesta situação, 55 % não mais amamentavam enquanto que entre as outras 

somente 14% tinham deixado de amamentar. Na Austrália foi verificado que 

ao deixar o hospital 83,8% estavam sendo amamentados e aos 6 meses 

49,9% dos lactentes continuavam a receber leite matemo 181
. 

Os valores encontrados neste estudo estão bem próximos dos descritos 

na pesquisa "Demografic and Health Survey" (DHS) realizada em 1993 em 

que foi encontrado que aproximadamente 90% iniciaram o aleitamento nos 

países da África, Ásia e América Latina207
. Taxas mais baixas foram 

encontradas em Israel (84%), Holanda (63%), Inglaterra 55% e Irlanda 

(30%)207
. Dados da mesma pesquisa mostram que a mediana de 

aleitamento exclusivo passa de 6 semanas somente na Indonésia, 

Camarões, Egito e Marrocos. Em geral as mães introduzem outro alimento 

aproximadamente entre a 28 e 98 semanas. A situação do aleitamento 
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matemo encontrada está longe da recomendação da OMS: aleitamento 

matemo exclusivo 4-6 meses e aleitamento parcial até os dois anos de vida. 

Apesar de alta a freqüência da amamentação no primeiro mês (84%), 

observou-se um padrão precoce de introdução de líquidos principalmente 

água e chá. Num estudo em Honduras, Perez-Escamilla e col.153
, estudando 

a introdução de água e outros líquidos, concluíram que essa introdução já 

nos primeiros dias após o nascimento, está associado a um atraso na 

descida do leite embora a produção do leite matemo seja relativamente 

constante durante os primeiros 6 meses85
. 

A Tabela 4 apresenta medianas de aleitamento matemo segundo 

variáveis: 

TABELA 4- Medianas de aleitamento segundo peso ao nascer e 
características maternas, FAlSA, 1997 

VARIÁVEL mediana 

1 -peso ao nascer (g) 
<2500 3 
2500-2990 4 
>3000 5 

1 -idade (anos) 
<20 3 
20-35 25 
> 35 6 

2- escolaridade (anos completos) 
o 3 
1-4 4 
5-9 4 
9e+ 5 
12 e+ 7 

3 -trabalho 
Não trabalha 5 
Trabalha no lar 4 
Trabalha fora 3 

Outra forma de expressar a evolução temporal do aleitamento matemo é 

através das tábuas de vida de aleitamento como mostram a Figura 3: 



FIGURA 3- DURAÇÃO (MESES) DO ALEITAMENTO MATERNO: TÁBUAS DE VIDA 
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As medianas e tábuas de vida foram obtidas por meio das respostas à 

pergunta "a criança alguma vez recebeu leite materno? Por quanto tempo?". 

As crianças que, no momento da observação, ainda estavam recebendo leite 

matemo, constituem os dados censurados, pois não se sabe o que 

aconteceu com elas depois da observação. Pode-se verificar pelos gráficos 

a rápida queda na proporção de crianças amamentadas com o aumento da 

idade. 

Ao completarem 4 meses de idade, apenas 50% das crianças estavam 

sendo amamentadas. Esta foi a mediana de aleitamento misto para essa 

população, caracterizando-a como uma duração curta quando comparada 

com a (PNDS, 1996) que foi de 225 dias e semelhante ao encontrado por 

Victora e col.213
, 3,3 meses; por Horta e col.47

, 4,0 meses; e Giugliani e 

co I. 88
, 3 meses. Ao final dos 6 meses 30% das crianças ainda recebiam leite 

matemo. Ao final de um ano somente uma pequena proporção de crianças 

ainda recebiam leite matemo combinado com outros tipos de leite. 

Comparando-se os dados obtidos com os de Ferreira e col. 73
, que 

estudaram a mesma população em anos anteriores, verifica-se que houve 

um aumento do aleitamento misto, pois, neste estudo, a mediana de duração 

foi de 1 09 dias. Estudo realizado na cidade de São Paulo50 mostrou que a 

mediana de duração do aleitamento misto foi de 2,8 meses (84 dias). 

D'Avila, estudando crianças até 6 meses de vida, no município do Rio de 

Janeiro, encontrou que a mediana de aleitamento exclusivo e misto foi de 39 

e 59 dias respectivamente 52
• Tabai e col.202 estudando a prática do 

aleitamento matemo em Piracicaba, SP, encontrou uma mediana de 

aleitamento misto de 165 dias. Ferreira e col.73 encontraram que 47% das 

crianças estavam em aleitamento misto aos 4 meses e 35,8% aos 6 meses. 

A importância do peso ao nascer na duração do aleitamento matemo é 

bastante nítida tanto em relação ao valor da mediana como nas tábuas de 

vida sendo estatisticamente significativa (x2 =7,82 (p=0.0200)) a diferença de 

tempo de aleitamento entre as crianças das categorias de peso ao nascer. 

A literatura aponta que as crianças que nascem de baixo peso recebem 

menos leite matemo devido as dificuldades que eles possuem em sugar o 

seio nos primeiros dias e também porque freqüentemente são separados de 
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suas mães205
. Mesmo entre aquelas que receberam leite matemo houve a 

tendência mais precoce de desmame. Por isso, parece que a menor 

prevalência de aleitamento matemo não pode ser atribuída exclusivamente a 

problemas perinatais e separação da mãe. 

Uma das explicações para esse resultado encontrado foi mostrado por 

Xavier e col?30 que, estudando a prevalência do aleitamento materno em 

recém-nascidos de baixo peso, concluíram que o peso ao nascer possuía 

uma associação positiva com a prevalência e duração do aleitamento 

matemo nessas crianças. Os de baixo peso eram os que não recebiam leite 

matemo ou então a duração era sempre inferior a dos demais. 

Associações similares entre aleitamento e peso ao nascer foram descritas 

por outros autores. Na cidade de Ribeirão Preto, Barros Filho e col. 19 

encontraram um tempo significativamente maior de amamentação entre as 

crianças que nasceram de peso normal. Num estudo com 207 crianças 

chilenas que pesavam mais que 2500 gramas, Lopez Bravo e col. 123 

verificaram que a prevalência de aleitamento matemo durante o primeiro ano 

de vida foi maior para os bebês mais pesados. 

Hawnkins 98 mostrou que o tempo de aleitamento está associado a 

características da mãe. Aquelas com mais idade, elevada escolaridade, 

casadas, e que tinham crianças nascidas com peso normal amamentavam 

por mais tempo. 

Adair & Popkin 1 estudando aleitamento matemo e baixo peso ao nascer 

nas Filipinas, encontraram que este evento reduziu significativamente a 

intenção da mãe de iniciar o aleitamento assim como o tempo de 

amamentação exclusiva tendo ocorrido a introdução precoce de alimentos 

não lácteos. Considerando os riscos de saúde dos nascidos de baixo peso e 

as vantagens do leite matemo para esse processo, os autores referem a 

necessidade de programas de educação em saúde para auxiliar essas mães 

no que diz respeito a alimentação do lactente. 

Igualmente, Perez-Escamila e col. 154
, em Porto Rico, verificaram que um 

dos fatores relevantes na decisão de amamentar é o peso da criança ao 

nascimento. Mães de crianças com baixo peso ao nascer talvez necessitem 
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de auxilio para que seu filho possa ser alimentado ao seio e receba as 

vantagens dessa alimentação. 

Erigie 66 estudando aleitamento materno exclusivo em lactentes até 6 

meses de idade, na África, constatou que uma porcentagem menor de 

crianças que nasceram de baixo peso (19%) receberam aleitamento materno 

exclusivo quando comparado com os que nasceram de peso normal (30%). 

No estudo de Dias e col.58 foi observada a associação significativa entre 

peso ao nascer e amamentação, sendo a duração da mesma sempre maior 

entre os nascidos de peso normal. Hill e col. 100 estudando o padrão de 

aleitamento matemo ao deixar o hospital, verificaram que das 68% 

parturientes cujas crianças eram amamentadas exclusivamente, 19% já 

tinham sido desmamadas após 4 semanas, incluídas aí a maioria das que 

nasceram com baixo peso. Estudo no Canadá sobre os fatores que 

influenciam o aleitamento matemo, os autores demonstraram que há uma 

tendência para as mães não amamentarem seus filhos nascidos de baixo 

peso. Na Inglaterra, Scot observou que independente de outros fatores, 

como escolaridade, renda familiar e ocupação do pai, o peso ao nascer 

exerceu influência independente na decisão de amamentar, sendo os de 

baixo peso os com menos chance de receberem leite matemo182
. 

O mesmo padrão foi encontrado por Barros e col.20
, os quais verificaram 

que a proporção de crianças de baixo peso ao nascer que amamentadas era 

sempre inferior a das crianças nascidas de peso maior de 3000 gramas. 

Em uma coorte estudada, encontraram que 15,3% das crianças nunca 

amamentadas eram crianças com baixo peso ao nascer. Esse valor diminui 

para 6,5% entre as de peso normal que começaram a receber leite matemo 

na primeira semana de vida. Nesta população, a mortalidade infantil 

pósperinatal (7-364 dias) dentre os infantes nascidos com baixo peso foi de 

5,4%. Esse resultado sugere que não ter recebido leite matemo aumenta em 

30% o risco de morrer neste período. 

Entre nós, 80,6% das mães de crianças com BPN iniciaram a 

amamentação, porém, apenas 13,2% continuaram até os 4 meses (Tabela 

5). 
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Tabela 5- Tipo de aleitamento segundo o peso ao nascer, FAlSA, 1997. 

Aleitamento 
exclusivo 

I 
misto l Artificial 

Peso ao nascer (g) 
<2500 9,3% (13) 28,1%(39) 62,6%(87) 

2500-2990 14,9%(55) 32,9%(121) 52,2%(192) 
>3000 15,7(130) 37,3 (369) 47%(389) 

Os dados descritos mostram a necessidade de se promover nos serviços 

públicos de saúde, quer no prénatal, quer na puericultura com o maior 

empenho, o incentivo ao aleitamento matemo para lactentes nascidos de 

baixo peso. 

Com relação à idade da mãe, nosso estudo mostrou ser ela uma das 

variáveis que se mostrou significativa na análise de regressão sobre o tempo 

do aleitamento matemo. Foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa (l =19,54 p= 0,0001 }, entre o tempo mediano de aleitamento 

matemo para as crianças de mães adolescentes e as demais. 

Clements e col.45 estudaram os fatores que influenciaram o aleitamento na 

Inglaterra e concluíram que as parturientes com menos de 25 anos, 

similarmente ao descrito por Beaudry e co I. 28 no Canada, estão associadas 

a não amamentação. 

Outros estudos 61
·
108

·
118

·
128

·
143

·
183 demonstraram que as mães adolescentes 

são as que têm maior probabilidade de amamentar por um tempo menor. 

Scott e co I., pesquisando os fatores associados com a duração do 

aleitamento matemo, verificaram associação positiva com a idade materna, 

sendo as mães adolescentes as que amamentavam por menor tempo 183
. 

Resultado diferente foi encontrado por Amador e co I. 224 em Cuba, onde 

filhos de mães adolescentes foram as que tiveram a maior prevalência de 

aleitamento matemo, seguido por mães com mais de 30 anos; e as que 

apresentaram as taxas mais baixas foram mães entre 20-29 anos. 

Valdez e col?08
, também em Cuba, verificaram que mães com mais de 

30 anos são as que amamentam por um período mais longo concordando 

Total 

139 

368 
888 
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com Grossman e col.92 os quais demonstraram que as mães que 

amamentam mais são as que tem mais idade. 

Analisando-se os resultados dos trabalhos realizados para se estudar a 

associação entre aleitamento matemo e idade da mãe, pode-se concluir que 

não existe um padrão e que embora haja uma tendência, provavelmente 

essa relação esteja condicionada com a cultura e com as condições em que 

essa mãe adolescente teve seu filho. 

Não foi encontrada diferença significativa entre ocupação da mãe e tempo 

de aleitamento matemo (l = 2.19 p=0,3367). Nota-se que as curvas são 

semelhantes nos 1 o meses de vida, porém, a partir dos 5 meses, o tempo de 

aleitamento das crianças cujas mães trabalham fora do lar é menor do que 

daquelas cujas mães não trabalham. Essa diferença pode ser resultante do 

término da licença maternidade. Após o parto as condições das mães são 

as mesmas tanto para as que trabalham fora como para as que ficam no lar. 

A partir do término da licença maternidade, com a volta ao trabalho e 

dependendo das condições do mesmo, é provável que isso não favoreça a 

continuação do aleitamento e se inicia a introdução dos alimentos 

complementares ou provavelmente a substituição do leite matemo por leite 

de vaca, das crianças cujas mães trabalham fora do lar. 

Se os benefícios de proteção à mulher, tais como licença maternidade 

remunerada, creches e pausas para amamentar preconizadas pela 

Organização do Trabalho, vigorassem nos países, poderia constituir 

condição suficiente para que não ocorresse o desmame precoce. Porém, 

principalmente entre as mulheres da população que freqüentam os serviços 

de saúde, os empregos não são especializados e assim não estão 

contemplados pela lei. 

A discussão do trabalho da mulher e a amamentação perpassam pela 

questão das leis que protegem as mulheres trabalhadoras em cada país. 

Nem sempre a existência da lei assegura que a mãe irá amamentar pelo 

menos durante o tempo de licença. Estudo realizado por Amador e col.8 

apresentava uma prevalência significativamente maior ao nascimento, 

porém essa prevalência caía abruptamente depois da saída da maternidade 

e não havia criança em aleitamento matemo exclusivo depois de 240 dias. 



42 

Morse e col. 142
, no Canadá, realizaram um estudo para verificar o padrão 

de aleitamento materno e o trabalho fora de casa. Eles concluíram que 

embora a intenção de muitas mães fosse de continuar a amamentar depois 

de voltar ao trabalho, este retomo se constitui a razão mais comum para o 

desmame. Roussean e col. 169 reportaram que 18% das mulheres que 

desmamaram antes dos 4 meses apontaram como principal causa o trabalho 

e a porcentagem aumentava para 25% entre os 4 meses e 1 ano e para 41 

%entre as primíparas. 

No Canadá a lei que protege e delimita o tempo que a mulher recebe de 

auxílio maternidade depende da província, mas varia de 4 a 8 meses. De um 

grupo de 61 mulheres canadenses, 36 conseguiram com sucesso combinar 

o aleitamento matemo e o trabalho por um período maior do que 4 meses. 

Referem os autores que a creche, próxima ao local de trabalho da mãe, é 

fundamental para a manutenção do aleitamento pelo tempo ideal. 

No México, Vendale-Toney e col 210 estudando os fatores associados ao 

desmame, demonstraram que quando a mulher é a que provê o sustento da 

fam íl ia, o risco de interrupção da amamentação é 2,4 vezes maior quando 

comparado com as famílias em que o pai era o responsável pelo sustento. 

Embora em muitos países exista legislação para licença maternidade, 

mulheres da classe social baixa que trabalham como domésticas, na 

agricultura, diaristas, artesanato, etc. geralmente não são protegidas por ela. 

Além disso, outros fatores relativos ao trabalho podem influir no estudo 

dessa associação, dentre os quais pode-se destacar: distância do domicilio 

ao local de trabalho, o tipo de atividade desenvolvida e renda obtida com o 

trabalho. O estudo desses aspectos tem como objetivo avaliar as situações 

nas quais a nutriz trabalhadora tem disponibilidade de tempo e acesso à 

criança, condições importantes que podem ser preservadas em 

determinadas atividades, propiciando a continuidade da amamentação67
•
104

. 

Parece que um dos fatores que influenciam na duração da amamentação 

é a percepção da mãe das dificuldades de organizar o padrão de 

aleitamento com seu retomo ao trabalho 168
. Estudo realizado por Hammer e 

col.235 relatou que as mães que voltaram a trabalhar antes dos 3 meses 
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desmamaram a criança mais precocemente do que as que voltaram depois 

dos 3 meses. 

A literatura é consistente em mostrar que mães que trabalham meio 

período amamentam por mais tempo do que aquelas que não exercem 

atividade remunerada ou que trabalham tempo integral121
. Fein & Roe 47

, em 

estudo para avaliar o trabalho da mulher na duração da amamentação, 

concluíram que as mães que trabalham meio período conseguem combinar 

efetivamente o trabalho e a amamentação. 

Rea & Cukier164 sugerem que para se estudar a relação entre aleitamento 

e trabalho seria necessário a utilização de outras metodologias, pois como 

são realizados atualmente, as autoras mostram que o trabalho pode ser uma 

causa de abandono da amamentação, não declarada. 

Com relação à escolaridade materna observa-se que a mediana se eleva 

à medida que aumenta os anos de escola freqüentados, embora essa 

diferença não seja estatisticamente significativa. As diferenças verificadas 

entre as causas não são estatisticamente significativas (~ = 5,33 p = 0,25) . 

Embora não seja significante quando comparamos o tempo de aleitamento 

das mães analfabetas com as que têm nível superior, é bem grande a 

diferença e se constitui um fator importante para planejamento de ações que 

visem o aumento do tempo de aleitamento matemo. 

Tendências de relação inversa entre aleitamento natural e escolaridade 

materna já foram descritos principalmente em países em desenvolvimento, 

inclusive o Brasil. Os achados dos estudos a respeito da relação 

amamentação e escolaridade materna apontam diferentes sentidos de 

acordo com o desenvolvimento da região. Nos países desenvolvidos quanto 

maior a escolaridade maior o tempo de amamentação e nos países em 

desenvolvimento ocorre o contrário. 

Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que as mulheres com 

maior escolaridade e nível social alto, amamentam por mais tempo quando 

comparado com as mães de nível educacional e social baixos207.Já no 

Kuwait, estudo realizado para avaliar o impacto da escolaridade da mãe no 

tempo de aleitamento encontrou que a amamentação era mais freqüente 
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entre as mulheres analfabetas (72,4%) que entre as que tinham freqüentado 

a escola (56,9%)70
. 

Em centros de saúde de três áreas da Suíça, foi verificado que o nível de 

escolaridade da mãe permite predizer a prevalência da amamentação em 

crianças com até 3 anos de idade, sendo que as mães que tinham nível 

superior eram as que amamentavam mais 155
. Na Austrália, estudo realizado 

por Scott e col. demonstrou que conforme aumenta o número de anos de 

escola ( > 11 ), diminui a chance da mulher parar de amamentar183
. Não foi 

encontrada relação entre aleitamento e escolaridade da mãe na Costa Rica, 

o mesmo ocorrendo entre mães brasileiras residentes em Pelotas, RS128
. 

Não há discussão quanto à superioridade do aleitamento matemo para o 

lactente, porém chega um momento em que este alimento sozinho não 

consegue suprir a demanda energética e da totalidade de micronutrientes 

necessários para um desenvolvimento adequado, momento em que os 

alimentos complementares devem ser introduzidos paulatinamente, nas 

idades adequadas e em quantidades e diversificação ideais, de forma a 

adaptar a criança à alimentação familiar. 

A introdução da alimentação salgada (papa de sal) na dieta do lactente 

está apresentada na Figura 4. 

Verifica-se que qualquer que seja o tipo de aleitamento há uma pequena 

proporção de crianças que não come a refeição salgada, mesmo após os 3 

meses de idade e que esta proporção diminui à medida em que o leite de 

peito não é mais oferecido. Igualmente nota-se, de forma clara, que a 

substituição da "mamada", seja de leite natural ou artificial pelo almoço e/ou 

jantar é mais precoce entre as crianças que não mais recebem leite de peito, 

seguidas daquelas em aleitamento misto e, finalmente, pelas crianças em 

aleitamento exclusivo de peito. Isto não significa que as crianças não 

recebem alimentos não lácteos: frutas, pão, bolachas, gelatinas e outros 

itens alimentares são oferecidos a elas porem o leite, continua sendo o 

principal fornecedor de energia e nutrientes em todas as refeições do dia. 

Frutas constituem um grupo de alimentos especiais dentro da dieta do 

lactante sendo, a maior parte das vezes, oferecidas no intervalo entre o 

dejejum e o almoço. Esse lanche, que num primeiro momento substitui uma 
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refeição láctea, é constituído habitualmente ou por um suco de laranja ou, 

menos frequentemente, por uma papa de banana e/ou mamão. É a primeira 

modificação de relevância na dieta láctea, diminuindo o número de refeições 

de leite no dia alimentar da criança. O suco de frutas é oferecido à criança 

desde o primeiro mês quando a recomendação é de introduzi-lo somente a 

partir do quarto mês. Na nossa amostra 2,1% recebiam suco no primeiro 

mês e 38,4% no quarto mês. Chama a atenção que embora muito 

precocemente introduzidas, as frutas participam da alimentação de apenas 

38% das crianças aos 9 meses de idade e de 27,5% entre aquelas que 

estão para completar um ano de vida. 

Considerando a proposta da OMS, de introdução da alimentação 

complementar entre o 5° e 6° mês de vida e, ainda, por ser pouco frequente 

a introdução da alimentação salgada antes desse período, distribuiu-se as 

crianças, por idade considerando 3 grupos: menores de 5 meses; 5 e 6 

meses de idade e maiores do que 6 meses. A Tabela 6 apresenta a 

composição da mesma. 
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TABELA 6 - Distribuição das crianças segundo compos1çao da 
alimentação salgada e especificidade do leite F AISA, 1997. 

Idade N" de Feijão 
(mêses) crianças 

<5 295 2 1 
5e6 100 37 10 
>6 71 65 46 

Idade N"de Feijão 
(mêses) crianças 

<5 105 3 
5e6 29 4 
>6 77 48 

c- leite de vaca 
Idade N" de Feijão 

(mêses) crianças 

<5 183 3 
5e6 144 29 
>6 347 253 

Destaca-se, novamente, que as crianças em alimentação láctea artificial, 

iniciaram essa prática mais precocemente do que as dos outros dois 

grupos. Já no primeiro mês de vida uma porcentagem expressiva (28,4%) 

dos lactentes ingeria alimentos salgados, o que diferencia nossos resultados 

daqueles encontrados por Victora212
. Este autor encontrou poucas crianças 

recebendo outros alimentos que não o leite logo após o nascimento, porém, 

mais da metade das crianças de seu estudo estavam nessa categoria no 

segundo semestre de vida. 

A Tabela 7 mostra a introdução dos alimentos incluídos no almoço e/ou 

jantar, segundo o tipo de aleitamento. No primeiro trimestre de vida a dieta 

da criança é baseada quase que exclusivamente no leite quer seja o 

matemo quer não. Os primeiros itens a serem introduzidos na dieta, nessa 

idade, foram os legumes, tubérculos e o arroz. 

Esse padrão difere do apresentado por Armstrong7
. Em seu estudo 

realizado com crianças entre 0-2 anos que eram atendidas em 6 centros de 

saúde, 67% tinham introduzido sólidos entre 4-6 meses e 29% antes dos 3 
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meses. A média de introdução dos sólidos foi de 4,3 meses e a média de 

introdução do leite de vaca foi de 1 O, 7 meses. 

Surpreende a pequena proporção de crianças que consome ovos. Este 

produto que já foi considerado alimento indispensável na dieta infantíl como 

fonte de minerais, vitaminas e proteína padrão, tem sido discriminada na 

dieta por ser fonte de colesterol e radicais livres. Os alimentos fontes de 

ferro aparecem na dieta, em pequena proporção da população. É a partir do 

segundo trimestre que aparecem as fontes de ferro, porém numa 

porcentagem muito baixa da população. Nota-se que o feijão é o grupo de 

alimentos menos presente na dieta infantíl. No segundo semestre nota-se 

um declínio na dieta láctea significando a substituição permanente da 

"mamadeira" e/ou "peito" pelo almoço e jantar. Por sua vez, essas refeições 

se aproximam cada vez mais da alimentação familiar, em textura e em 

composição. 

Um aspecto da alimentação infantíl que merece ser destacado é que a 

criança, além de totalmente dependente do adulto na recepção do alimento, 

come muito lentamente. Assim, é muito comum a complementação da 

refeição salgada com uma mamadeira. Dessa forma, a quantidade de 

alimentos sólidos fica diminuída em relação ao total ingerido. Acresce que a 

maior parte dessa refeição é constituída por carboidratos visto que os grupos 

de alimentos predominantes são fontes importantes deles. Com isso, muitas 

vezes há uma perda de oportunidade da criança receber quantidades 

adequadas de nutrientes específicos presentes na sua alimentação. 
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TABELA 7 - Distribuição (%) dos diferentes alimentos que compõem a 
refeição salgada em idades específicas, FAlSA, 1997. 

Grupo de alimentos 4 meses 6 meses 9 meses 12 meses 

Cereais 2.5 16.9 43.7 36.0 
Legumes 5.7 22.8 40.3 31 .2 
Gema de ovo 1.6 8.4 45.0 44.8 
Ovo 4.7 4.0 35.0 55.1 
Verduras 2.3 14.8 44.1 38.8 
Caldo de carne 3.4 18.4 44.0 34.1 

.Carne 2.1 14.0 44.6 39.7 
Caldo de feijão 3.4 17.6 43.9 34.7 
Feifão 1.2 11.5 42.8 44.5 

Como é sugerida pela Tabela 7, as refeições de sal são monótonas, com 

poucos ingredientes complementares e com pouca diversificação entre eles. 

Como já referido, o arroz é, praticamente, o único cereal, às vezes 

substituído por macarrão ou farinha de milho. No grupo de legumes, 

destaca-se que batatas, chuchu e cenouras são praticamente os únicos 

citados sendo que couve e alface são as únicas verduras de alguma 

expressão no preparo da papa salgada. Peixes e fígado estão praticamente 

ausentes nas citações de consumo sendo a carne de frango a mais utilizada. 

Com relação às leguminosas o feijão é o único utilizado no preparo da 

refeição salgada. 

Apenas 11% das crianças que foram introduzidas na papa de sal, todas 

acima dos 6 meses de idade, já foram iniciadas no consumo de alimentos de 

todos os grupos, ou seja, legumes, verduras, carnes, cereais e leguminosas. 

No entanto, a alimentação complementar variada, além de ser ~uma garantia 

de fornecimento de nutrientes essenciais para a criança, tem um papel 

fundamental na formação dos hábitos alimentares87
. Uma pequena 

porcentagem das mães preparam com um único alimento dentre aqueles 

ingredientes que participam da papa de sal. Neste caso trata-se dos 

legumes que são introduzidos precocemente na dieta (3,5%) aos dois meses 

e (3,3%) aos 3 meses. O segundo ingrediente a ser introduzido, aos 4 

meses, costuma ser o arroz (6,9%), verduras (12,5%) ou carne (5,9%). 
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O último alimento a fazer parte da papa de sal é o feijão que é introduzido 

a partir do quinto mês para 3% das crianças. 

Quando se observa, na composição da papa de sal os alimentos fontes 

de ferro, aos 9 meses 60,7% das crianças já estão recebendo carne, 55% 

feijão e 61 ,2 % as verduras de folha. Nesta idade esses alimentos já 

deveriam fazer parte da dieta de todas as crianças. 

O arroz puro é consumido por 12,3% das crianças; 10,8% das crianças 

consomem exclusivamente a combinação de arroz com feijão, sendo que 

53,7 das crianças para as quais foi referido estarem consumindo refeições 

salgadas, a nossa dieta básica foi citada: arroz, feijão, carne e verdura. 

Apesar da maior parte da população de maiores de 6 meses consumir 

alimentos não lácteos verificou-se, durante as entrevistas, que o leite, 

matemo ou não, fluido ou em pó, oferecido na mamadeira ou como mingau, 

se mantém, durante o primeiro ano de vida como a mais importante fonte 

de energia. 

Para diagnóstico da anemia foi utilizada a medida da concentração de 

hemoglobina no sangue. A redução grave dos estoques de ferro reflete-se 

na concentração subnormal de hemoglobina, indicador hematológico que 

define aquela deficiência nutricional. 

A dosagem de hemoglobina é uma medida fácil e de baixo custo, 

adequada para diagnóstico populacional145
·
198

. O equipamento utilizado para 

sua dosagem, o Hemocue, tem sido recomendado para investigações 

populacionais sobre prevalência de anemia devido utilizar pequeno volume 

sangüíneo, sem necessidade de sua medida de volume, a imediata 

obtenção do resultado e por sua reprodutibilidade com resultados 

encontrados em outros métodos de dosagem 115
•
205

·
218 

O diagnóstico da deficiência de ferro através da medida da concentração 

da hemoglobina [Hb], constitui a mais comum avaliação laboratorial em 

saúde pública. Esta identificação é aceitável visto que mais de 90% dos 

casos de anemia são decorrentes da deficiência severa de ferro. No entanto, 

embora a anemia venha merecendo maior atenção das instituições de saúde 

justificadas pela elevada prevalência com que ocorre e pelas conseqüências 

deletérias que acarreta, não estão disponíveis valores críticos para o 
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indicador [Hb) que permitam detectar com sensibilidade e especificidade 

constantes a ocorrência dessa deficiência nutricional. Isso ocorre 

especialmente entre crianças de baixa idade para as quais as modificações 

[Hb] resultam da transformação da Hb fetal , muito rica em ferro, em Hb 

adulta , mais pobre no mineral, concomitantemente com o crescimento 

acelerado. Como as mudanças na [Hb] ocorrem gradualmente e os 

parâmetros para a identificação da anemia (inexistentes para crianças no 

primeiro semestre de vida) são fixos para cada grupo etário, toma-se 

praticamente impossível distinguir entre a deficiência de ferro e a variação 

fisiológica própria da fisiologia infantil. Assim , com vistas a conhecer os 

modelos de evolução da Hb e a influência exercida por fatores que 

reconhecidamente alteram o valor desse indicador da deficiência de ferro: 

peso ao nascer, velocidade relativa de crescimento e alimentação, a qual 

fornece ferro exógeno, estudamos 1336 crianças no primeiro ano de vida 

atendidas nos centros de saúde de Santo André. 

A Figura 5 apresenta os valores médios de hemoglobina e sua 

variabilidade. 

A maior vulnerabilidade para a anemia entre as crianças a partir do 6° 

mês de vida, vista na Figura 5, é encontrada em outros estudos. Szarfarc e 

Monteiro199 encontraram 55% de anêmicos entre 912 crianças do município 

de São Paulo com idade entre 6 e 23 meses, prevalência que diminuiu 

progressivamente com o aumento da idade numa tendência a alcançar os 

valores médios de uma população de referência. Igualmente, Silva 190
• no Rio 

de Janeiro, encontrou os menores valores médios de hemoglobina na faixa 

etária de 0-24 meses. 

Vários autores consideram que a anemia é rara em crianças menores de 

6 meses2
•
149

, especialmente entre crianças em aleitamento matemo 

exclusivo. No entanto, Dewey e col56 verificaram que essa proteção somente 

ocorre com população de países desenvolvidos, onde o peso ao nascer é 

adequado e, portanto, a quantidade de ferro adquirida no período de 

gestação, proporcional ao peso, é suficiente para suprir a demanda pelo 

mineral no início da vida extrauterina. 
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Os resultados encontrados neste estudo mostram que a prevalência da 

deficiência nutricional de ferro é alta o que não constitui uma exceção. 

Diferentes estudos nacionais mostram o mesmo resultado: Rodrigues e 

col. 167 encontraram 50% da população estudada com concentração de 

hemoglobina menor que 11 g/dl sendo que 13,2% apresentavam [Hb] 

inferior a 9,5g/dl. Os dados de prevalência por nós encontrados em crianças 

menores de seis meses são semelhantes aos encontrados em 1999 por 

Chavez 130 que estudou uma população de crianças em aleitamento matemo 

exclusivo; Brunken 183 em estudo realizado em população representativa do 

município de São Paulo (1999) encontrou crianças com a média de 

concentração de hemoglobina abaixo de 11 g/dl já a partir dos 4 meses. 

Dentre os fatores determinantes da anemia a deficiência de ferro na 

gestante é sempre questionada. Alguns estudos têm demonstrado que 

crianças nascidas de mães que tiveram anemia durante a gestação, 

nasceram com depósitos diminuídos204
•
227

. Igualmente, a desnutrição 

intrauterina, que resulta em baixo peso ao nascer, é fator relevante na 

concentração de ferro da criança, uma vez que o estoque do mineral é 

proporcional ao peso ao nascer (Figura 6). 

A maior prevalência de valores baixos de concentração de hemoglobina 

nas crianças de BPN é bastante evidente e possivelmente resultante de dois 

fatores, o primeiro: ser a alimentação, que é basicamente láctea durante 

todo o período estudado, muito pobre em ferro; o segundo fator de 

relevância é a velocidade relativa de crescimento que, entre as crianças 

nascidas de baixo peso costuma ser maior do que a encontrada nas outras 

crianças, aumentando assim à demanda absoluta pelo mineral que, cono já 

referido, é proporcional ao peso Figura 7) 

Como se vê nessa figura, a velocidade de crescimento, medida através da 

diferença de qualificação em relação ao Z. escore (Zsc) de peso, no 

momento da entrevista e ao nascer, não resultou em nenhuma diferença em 

relação aos valores de hemoglobina. 
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FIGURA 5 - CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA (MÉDIA +- DESVIO PADRÃO) 
PRIMEIRO ANO DE VIDA 

(Hb]g/dl 

20 ~--------------------------------------------~ 

18 

16 

' ' ' 14 . ' . 
' 12 ·' . 

' ' 
' .......... ----- ..... . .......... -·-. -..... -- ·'- . . ' 

10 .. , ........... . . ......... . .. . -------------,_________ ~-

.......... --______ .,. 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 ~------------~------------------------------~ 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 12 

IDADE (meses) 

FAlSA, 1997 

(Hb]g /dl 

- x 
-- x + s 

-- X- s 

- Anemia 

-- Anemia severa 



54 

Considerando que: a) aos 6 meses de idade o valor de concentração 

mínimo aceitável como adequado é 11,0g/dl; b) que até atingir os 6 meses 

o ferro veiculado pela alimentação - quase exclusivamete láctea - é 

insignificante em relação ao ferro provindo da transfonnação da 

hemoglobina fetal em hemoglobina adulta; c) não existe justificativa para que 

valores padrão de [Hb] da criança sejam inferiores a 11,0g/dl nos 6 

primeiros meses de vida, dois aspectos chamam a atenção: o 1 o relacionado 

à grande proporção de crianças, menores de 6 meses, cuja concentração de 

Hb sugere a presença de anemia, independente do peso ao nascer ou do 

tipo de aleitamento. O 2° aspecto, e possivelmente mais importante, é o 

valor critico único utilizado para diagnóstico de anemia. O valor 11,0g/dl 

não encontra consenso nem mesmo entre as instituições de saúde. O 

próprio INACG - lntemational Nutritional Anemia Consultative Group, sugere 

o uso do valor 1 0,5 g/dl como referência para o diagnóstico da anemia por 

deficiência de ferro enquanto Emond e col. referem o valor 9,7g/dl quando a 

dosagem da Hb é feita com sangue capilar. 

Obviamente a escolha desses valores para diagnóstico de anemia 

modifica de fonna importante a prevalência encontrada. Não modifica, no 

entanto, o que vendo sendo constatado, em estudos consecutivos, que os 

valores médios de [Hb] estão cada vez menores Monteiro e col. 140 

evidenciando a necessidade de se discutir os detenninantes causais dessa 

situação e modifica-los. 

Quanto à concentração de hemoglobina das crianças, verifica-se que, da 

população total, 60,2 % apresentaram hemoglobina com valores inferiores a 

11 g/dl e 26% apresentavam concentração de hemoglobina menor do que 

9,5 g/dl, que se constitui anemia grave, situação mais deficiente do que o 

encontrado em outras pesquisas realizadas em países em 

desenvolvimento138
·
194

•
206

•
81

·
82

. Um único levantamento realizado por 

Kildride190
, no Jordão descreveu prevalência de anemia mais elevada, 72%. 

Embora a anemia também ocorra nos países em desenvolvimento, as 

prevalências observadas são muito menores em decorrência do uso de 

alimentos infantís fortificados com ferro. A maior prevalência descrita, 

realizada no Canada, mostra 39% de lactentes com diagnóstico de anemia. 
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O peso ao nascer constitui-se um fator de risco para a presença de 

anemia. Em nosso estudo foi encontrado que uma criança nascida com 

peso inferior a 2,5Kg e com peso ao nascer entre 2,5 e 3,0 Kg, tem 1,68 e 

1,4 7 vezes maior chance de apresentar essa carência nutricional específica, 

comparadas com as que nasceram com peso acima de 3000 gramas. 

Considerando que a quantidade de ferro ao nascer é relacionado ao peso, 

que a dieta pouco fornece deste nutriente e, ainda, que a criança nascida 

com baixo peso tem uma tendência a crescer com velocidade maior do que 

as nascidas com peso adequado essa_ relação é esperada. 

Como pode ser visto na Figura 7, as crianças em aleitamento artificial são 

aquelas com tendência a ter menor concentração de hemoglobina ao longo 

do primeiro ano de vida. Pode-se notar que a melhor situação das crianças 

em aleitamento natural se mantém durante todo o primeiro ano de vida 

embora essa diferença seja mais acentuada no 1 o semestre. 

Como conseqüência do baixo consumo de ferro em conjunto com baixas 

reservas e elevados requerimentos e, ainda, a alimentação precoce com 

leite de vaca é a alta prevalência de anemia que ocorre entre os lactentes, 

especialmente de países em desenvolvimento 120
· 

A importância da alimentação é inconteste. Oski83 explicou a prevalência 

de anemia quando demonstrou que 90% do ferro proveniente dos alimentos 

é na forma de sais de ferro e que somente 10% esta na forma heme. A 

conseqüência do baixo consumo de ferro, baixas reservas, elevados 

requerimentos e alimentação precoce com leite de vaca é a alta prevalência 

de anemia em muitos países especialmente os em desenvolvimento120
. 

Silva 189 encontrou em população na zona rural do semi árido baiano, em 

1993, a quase ausência de anemia (8,3% ). Essa situação pode ser 

explicada! pela alimentação composta basicamente por produtos obtidos da 

agricultura de subsistência: feijão, carnes e frutas, que eram oferecidas às 

crianças em substituição à alimentação láctea (geralmente leite de peito). 
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Assim, essas crianças, entre as quais era bastante elevada a prevalência 

de desnutrição, moradoras de uma das localidades mais pobres do Brasil, 

não eram ferro deficientes. 

Considerando-se a situação apresentada, pode-se dizer que as práticas 

alimentares dessas crianças dificilmente irão formar fornecer as 

recomendações de ferro e outros micronutrientes necessários para a idade. 

Existe também o fato da dieta ser baseada no leite de vaca que, como já foi 

explicado anteriormente, se constitui num fator agravante para o 

aparecimento de anemia. No presente estudo das crianças que estavam 

recebendo leite de vaca no primeiro trimestre de vida, mais da metade 

apresentavam concentração de hemoglobina menor que 11 g/d, como pode 

ser visto na Figura 8. 

A Tabela 8, apresenta as crianças destribuidas segundo o tipo de 

aleitamento e anemia identificada pela concentração de hemoglobina 

inferior a 11 ,Og/dl. 

TABELA 8-Tipo de aleitamento (N° e%) e concentração de hemoglobina, 
FAlSA, 1997. 

Hb] g/dl 

<11.0 
>=11 .0 

exclusivo 

13 (47%) 
55 (53.0%) 

Tipo de aleitamento 
misto 

39 (54.2%) 
121 (45.8%) 

Artificial 

87 (68.3% 
192 (31.7%) 

Quando se observa o tipo de aleitamento e anemia vê-se que a 

prevalência de lactentes com concentração de hemoglobina menor que 11 

g/dl aumenta progressivamente do aleitamento matemo exclusivo para o 

artificial. A associação mostrou-se significativa (p<O,OOO). 

Pizarro 158 faz uma comparação entre prevalência de anemia e diferentes 

tipos de dieta láctea. A prevalência de anemia foi maior nos lactentes 

recebendo leite de vaca sem adição de ferro (37,5%), intermediário nos 

recebendo leite matemo (26,5%) e muito mais baixa naqueles recebendo 

leite modificado com adição de ferro (8%).0 mesmo resultado foi encontrado 

por Torres e col.206
. 
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Mills 132 mostrou que a introdução precoce de leite de vaca está associado 

à presença de anemia. lnnis e col. 109
, estudando a incidência de anemia em 

crianças de O a 9 meses, concluíram que o consumo de leite de vaca ou leite 

modificado com baixo teor de ferro condicionava a baixas reservas de ferro. 

Outro estudo que mostra que a introdução de leite de vaca precoce está 

associado à presença de anemia é o desenvolvido por Hadle~ . que 

demonstrou que 84,6% das crianças que recebiam este alimento 

apresentavam esta deficiência nutricional. Estudando crianças entre 5-15 

meses no Canada, os autores encontraram associação positiva entre a 

idade de introdução do leite de vaca e os valores de concentração de 

hemoglobina. Crianças que recebiam aleitamento exclusivo ou formula 

apresentaram concentrações de fenitina significativamente maiores do que 

as que recebiam leite de vaca, leite de soja ou leite evaporado234
. Oski149 

indica que deve ser evitado a introdução do leite de vaca na dieta dos 

lactentes no primeiro ano de vida, pois além de não ser fonte de ferro, inibe 

a absorção deste mineral de outros alimentos consumidos em conjunto. 

É incontestável a influência da nutrição no estado de saúde infantil. Uma 

criança com bom estado nutricional tem maiores chances de realizar o seu 

potencial pleno de crescimento e desenvolvimento, assim como reagir às 

doenças e em particular às infecções, e assim aumentar suas próprias 

chances de sobrevivência. O conhecimento do estado nutricional de uma 

população é, portanto, de extrema importância. O crescimento e o 

desenvolvimento são processos extremamente complexos. Eles são 

influenciados não somente por fatores genéticos e ambientais como também 

por doenças, porém entre crianças a maior influência é dada por fatores 

ambientais, particularmente a dieta220
. 

A antropometria é o método de avaliação nutricional em estudos 

populacionais devido a uma serie de vantagens: é de fácil de realização, 

baixo custo, entre outros228
. Na população estudada encontrou-se que 

11 ,9% apresentavam peso ao nascer menor de 2500g (BPN), 27,6% 

apresentavam peso entre 2500-3000g (PIN) e 60,5% apresentavam peso 

adequado (>=3000g) (PAN). A prevalência encontrada neste estudo foi 
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superior à média nacional encontrada na PNSN,1989 (10%) e PNDS,1996 

{8,5%). 

Dentre os fatores de risco para o BPN destaca-se a idade materna. A 

incidência deste evento entre adolescentes foi de 17% e para mães maiores 

de 35 anos 3,4%. Foi significativamente maior {< 0,018) do que para os 

outros. A escolaridade materna inferior a 4 anos também se constitui em 

fator de risco para BPN. A prevalência da desnutrição "wasting", medida pelo 

índice peso por altura em nível mundial, está estimada em menos de 2%, 

embora em alguns países este percentual sja maior. Já a desnutrição 

"stunting", medida pelo índice altura por idade, atinge cerca de 24% da 

população infantil176
. Uma das causas mais comum do retardo de 

crescimento, em crianças, é o inadequado consumo de alimentos ou as 

carências nutricionais específicas. O incremento da altura é 

proporcionalmente mais lento que o aumento de peso. Assim o déficit em 

altura tende a se desenvolver quando o agravo nutricional ocorre por tempo 

prolongado, podendo ou não recuperar após a adequação na dieta. Já o 

peso é recuperado com grande rapidez221
. 

Para se avaliar a distribuição dos índices antropométricos que 

caracterizam o estado nutricional, foi feita a classificação de cada medida 

tendo como padrão de referência o NCHS, que leva em consideração a 

variabilidade das mesmas, permitindo analise simultânea e apropriada das 

crianças de diferentes idades e dos dois sexos. 

A comparação da população estudada com a do NCHS, em relação ao 

índice por idade, mostrou similaridade entre ambas. As Figuras 9 e 1 O 

apresentam os índices altura por idade e peso por altura, respectivamente, 

da população estudada em comparação com o padrão de referência do 

NCHS. A distribuição dos valores de escore-Z do índice peso por idade se 

assemelha ao do padrão. Já a distribuição para o índice peso por altura 

apresenta um desvio para a direita significando que nossas crianças têm 

peso superior às do padrão. Para o índice altura por idade, a curva da nossa 

população apresenta um desvio para a esquerda significando que as 

crianças do nosso estudo apresentam altura inferior quando comparadas 

com as do padrão para a mesma idade e sexo. 
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FIGURA 8- TENDÊNCIA DA [Hb}g/dL segundo TIPO DE ALEITAMENTO 
PRIMEIRO ANO DE VIDA 
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FIGURA 9- Distribuição do escore-Z para altura por idade 
FAlSA 1997. 

FIGURA 10- Distribuição do escore-Z para peso por altura 
FAlSA 1997. 
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Na Figura 9 pode-se verificar a situação do estado nutricional da 

população estudada. O índice "stunting", ou déficit de altura para a idade, 

indica retardo de crescimento de longo prazo no crescimento linear. Já o 

índice "wasting" mede perda de peso recente (Figura 9). Estes dois índices 

podem representar 95% da variação do peso para a idade que é resultante 

da união dos dois índices anteriores225
. A análise do mesmo revela que o 

problema de maior magnitude é o "stunting" (7,8%), ou déficit linear. Esse 

valor encontrado está muito abaixo do resultado de crianças menores de 2 

anos onde 23,8% eram pequenos para a idade e apenas 0,8% foram 

classificados abaixo de -2 DP para o índice peso por altura ("wasting"). Os 

fatores de risco apontados para "stunting" foram: amamentação muito 

prolongada (>18 meses), baixas condições socioeconomicas das famílias, 

educação materna e consumo de alimentos complementares de baixa 

densidade energética. 

"Stunting" é comum em comunidades de baixo nível socioeconomico. Em 

trabalho realizado por Marquis e col. 127
, estudando crianças no Peru, 

encontraram que 1/3 de todas as crianças entre 12-23 meses tinham o 

índice altura por idade menor que -2 escore-Z. Nessas comunidades pobres 

as principais causas do déficit em altura são as freqüentes ocorrências de 

infeções e dietas deficientes em energia, proteína e micronutrientes. 

Seguindo o fenômeno da transição epidemiológica, a obesidade já no 

primeiro ano de vida constitui-se num problema atingindo porcentagens 

maiores da população que a desnutrição. No nosso estudo, medida pela 

porcentagem de crianças com escore-Z maior que + 2, a obesidade acomete 

8,8% da população. Estes dados não diferem daqueles observados por 

lssler112
. Comparando-se os resultados obtidos com os descntos pela PNDS 

(1996) verifica-se uma menor proporção de desvio entre as crianças da 

FAlSA As porcentagens do nosso estudo são mais baixas para todos os 

índices da referida pesquisa. Para crianças menores de 24 meses as 

porcentagens para os índices altura por idade, peso por altura e peso por 

idade foram 15,1 ; 2,9 e 6,3 respectivamente. A prevalência de déficit de 

altura por idade foi semelhante a encontrada pela PNSN, 1989, para a região 

Sudeste (8, 1 ). Comparando-se os dados com os da Pesquisa "Desnutrição 
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infantil nos municípios brasileiros" que considerou desnutrida toda criança 

com altura para a idade inferior a dois desvios padrão para a média, a 

porcentagem encontrada no município de Santo André em 1989 era de 

3, 72% para menores de 5 anos e nosso estudo mostra uma porcentagem de 

7,8 em crianças no primeiro ano de vida24
. A Tabela 9 apresenta a 

distribuição ponderai média das crianças distribuídas segundo o tipo de 

aleitamento. 

Pode-se observar que as crianças em aleitamento natural , têm média de 

peso pouco superior às demais no primeiro mês de vida, possivelmente, por 

serem a maioria absoluta delas. A partir de então os valores variam mas 

não se diferenciam. 

TABELA 9 - Distribuição do peso médio das crianças amestradas 
segundo idade e especificidade da alimentação láctea, 
FAlSA, 1997. 

Idade (meses) Aleitamento natural Aleitamento misto Aleitamento artificial 

o 3.94 3.79 3.69 
1 4.57 4.76 4.52 
2 5.35 5.57 5.73 
3 6.18 6.41 6.39 
4 7.04 6.92 6.74 
5 7.37 7.28 7.43 
6 7.94 8.36 7.77 
7 8.19 7.77 8.15 
8 8.98 8.81 8.89 
9 9.51 8.69 9.14 
10 8.79 8.98 9.34 
11 8.98 9.60 9.46 

Os lactentes nos países em desenvolvimento crescem razoavelmente 

bem durante os primeiros 6 meses, período em que predomina o aleitamento 

matemo. Depois dos 6 meses há um significativo e contínuo déficit na média 

do escore-Z para os três índices até os 18 meses. Após os 18 meses não há 

mais decréscimo na curva. O período de 6-18 meses coincide com a 

introdução dos alimentos complementares e estes se constituem na maior 

parte do consumo alimentar da criança. Os problemas com a fase de adição 
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dos alimentos complementares já foi discutido anteriormente. Parece que 

não há duvida que uma dieta complementar inadequada seja a responsável 

pela queda no crescimento de lactentes 130
. 

Estudo realizado em Honduras por Cohen e col. 87 tinha como objetivo 

avaliar se há diferença de crescimento de lactentes amamentados que 

recebiam alimentos complementares aos 4 meses com os que recebiam aos 

6 meses. Os autores concluíram que não houve diferença no padrão de 

crescimento entre os dois grupos comparando-se com o padrão do NCHS. 

A média de altura para idade foi significativamente menor dos 4 aos 12 

meses quando comparadas com crianças americanas. A razão da diferença 

foi atribuída pelos Autores à altura da mãe. As mães hondurenhas tinham 

altura 12 em inferior à das americanas. 

Speker195
, investigando o efeito da suplementação no crescimento linear, 

encontrou inicialmente que não havia diferença no incremento de altura 

quando comparados os grupos que receberam suplementação com ferro, 

zinco e ferro mais zinco, com o grupo placebo. Em outro estudo o mesmo 

Autor comparou o crescimento linear de um grupo que recebeu 

suplementação de uma mistura de micronutrientes (zinco, ferro, iodo e 

vitamina A) com o grupo placebo. As crianças do grupo experimental 

cresceram 1 em a mais que o grupo placebo. O autor sugere que, na maioria 

dos casos, o "stunting" está relacionado com múltipla deficiência de 

micronutrientes. 

A influência do tipo de aleitamento sobre o crescimento adequado está 

apresentado na Tabela 1 O: 

TABELA 1 O - Tipo de aleitamento (N°) e deficiência nutricional, FAlSA, 1997 

Deficiência nutricional 
Tipo de aleitamento obeso "stunting" "wasting" 

natural 22 11 1 
Misto 28 17 2 
Artifical 27 27 2 

Para os obesos não houve diferença quanto ao tipo de aleitamento. Já 

para os desnutridos "wasting", eles se constituem no grupo que menos 

recebe leite matemo. Pode-se questionar se o leite matemo sozinho é 

suficiente para manter um boa velocidade de crescimento, ou se, talvez, o 
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padrão do NCHS utilizado para classificar o estado nutricional não seja 

adequado para as crianças em aleitamento matemo exclusivo. Parece que 

as mesmas possuem um canal de crescimento diferenciado como já foi 

descrito anteriormente. Já para a desnutrição "stunting", o aleitamento 

matemo possui menor número com uma diferença estatisticamente 

significante. Os que recebem leite matemo ingerem um alimento completo 

sob o ponto de vista nutricional, já com os demais não se pode afirmar o 

mesmo. 

A alimentação complementar segundo o tipo de situação nutricional 

inadequada está apresentada na Tabela 11 : 

TABELA 11 - Presença percentual de alimentos complementares na dieta 
das crianças distrivbuidas segundo a deficiência nutricional , 
FAlSA, 1997. 

Grupo de alimentos 

Cereal 
Legumesf 
Frutas 
Gema de ovo 
Ovo 
Verduras 
carne 
feijão 

Deficiência nutricional 
Obeso (32) I Desnutrido (38) 

32 
30 
31 
21 
11 
24 
30 
22 

30 
35 
37 
25 
13 
21 
33 
23 

A partir dos 4-6 meses, idade em que deveria introduzir na dieta do 

lactente os alimentos complementares, pode-se verificar que os mais 

consumidos são os legumes 22,8%, as frutas 23,2%, os caldos de carne 

18,4% e feijão 17,6%. Qualquer seja o grupo de alimentos é sempre muito 

baixo o percentual de crianças que o esta recebendo rotineiramente e este 

resultado sugere que essa população recebe mais leite (principalmente 

mingau}, do que alimentos complementares. 

O consumo de uma dieta variada aumenta a chance da criança alcançar 

os requerimentos para o crescimento5
. Há no entanto vários determinantes 
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da quantidade e qualidade das dietas de lactentes . A quantidade de energia 

pode ser limitada pela prática de preparações com baixa densidade 

energética. Outra prática freqüentemente encontrada é o baixo número de 

refeições oferecidas para a criança83
, ou deficiência de micronutrientes117 

Esse déficit no lactente parece permanecer na idade escolar como mostra o 

trabalho realizado por Amigo11 no Chile. O déficit de crescimento inicia-se no 

primeiro ano de vida, mesmo naqueles que nasceram normais 13
. 

A presença de anemia, identificada por valores de [Hb] menor do que 

11.0g/dl, entre crianças com déficit de crescimento pode ser vista nas 

Tabelas 12 e 13. 

TABELA 12 - Relação entre os índices antropométricos expressos em 
escore Z e valor crítico de concentração de hemoglobina, 
FAlSA, 1997. 

ÍNDICE [Hb] <11 .0g/dl [Hb] >=11.0 g/dl TOTAL 

P/1 
Média 0.026 0.116 0.062 
d.p. 1.084 1.065 1.077 
N° de< -2Zsc 19 8 27 

A/1 
Média -0.57 -0.42 -0.528 
d.p. 1.343 1.225 1.186 
N° de< -2Zsc 72 33 105 

P/A 
Média 0.59 0.59 0.59 
d.p. 1.07 1.029 1.054 
N° de< -2Zsc 5 3 8 
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TABELA 13- Número e porcentagem de crianças desnutridas, de acôrdo 
com índices antropométricos segundo a concentração de 
hemoglobina, FAlSA, 1997. 

[Hb] g/dl 

<11 .0 
>=11 .0 

P/i 

19 (715) 
8 (29%) 

A/I 

72 (68%) 
33 (32%) 

P/A 

5 (62%) 
3 (38%) 

Vê-se pela tabela 13, que para os três índices, é sempre maior a proporção 

de crianças anêmicas do que não anêmicas entre as desnutridas. Esse 

evento é esperado dada a elevada proporção de anêmicos entre a 

população de estudo. Destaca-se que entre as crianças obesas (118) 63% 

eram anêmicas. Este resultado reflete a discussão na literatura de que a 

anemia pode estar presente independente do estado nutricional, pois se 

trata de uma carência nutricional específica, em que a qualidade da dieta 

consumida é tão importante quanto a quantidade da mesma. Essas 

considerações são reforçadas na Tabela 14: 

TABELA 14 - Relação entre os índices antropométricos expressos em 
escore-Z e concentração de hemoglobina, FAlSA, 1997. 

ÍNDICE 
[ 

[Hb]<9.5g/dl [Hb] 9.5- 11.0 g/dl [Hb] >=11 .0g/dl 

P/1 
Desnutrição severa 40 50 15 
Desnutrição moderada 81 60 15 
Eutrofia 43 200 632 

A/I 
Desnutrição severa 35 70 10 
Desnutrição moderada 90 50 10 
Eutrofia 42 140 270 

P/A 
Desnutrição severa 2 35 20 
Desnutrição moderada 15 12 20 
obesidade 11 39 37 
Eutrofia 245 407 58 
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Os três fatores de maior relevância no desenvolvimento infantil aqui 

estudados, peso ao nascer, aleitamento matemo e diversificação da 

alimentação complementar estão fortemente relacionados: a alimentação 

materna, responsável quando inadequada, na maior parte das vezes, pelo 

peso baixo ao nascer, reflete a alimentação da criança; por sua vez, o 

tempo de aleitamento matemo é positivamente associado ao peso ao 

nascer. A importância de uma alimentação saudável é tão destacada que 

todas as oportunidades de orientação alimentar devem ser aproveitadas. 

Nesse sentido o pré natal oferece uma oportunidade única dada a situação 

de interesse da mulher em gerar um filho saudável e de peso adequado. 

Certamente, a orientação para a manutenção de um hábito alimentar 

adequado pode ser reforçada durante as consultas do programa de 

crescimento e desenvolvimento (CO), juntamente com o incentivo ao 

prolongamento do tempo de aleitamento natural exclusivo. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente estudo permitiu as seguintes conclusões: 

• A mediana de tempo de aleitamento exclusivo foi de 94 dias e para o 

misto 63, valores estes inferiores àqueles recomendado pela OMS. 

• Da população estudada, 8,6% nunca recebeu leite matemo. A 

prevalência de aleitamento exclusivo foi de 14,8% e 35,3% para o 

aleitamento misto 

• O tempo de aleitamento esteve associado com o peso ao nascer e a 

idade materna. 

• O leite é o principal alimento no primeiro ano de vida; quando artificial 

é ingerido adicionado de farinha e açúcar (mingau). 

• A introdução de alimentos complementares foi mais precoce entre as 

crianças em aleitamento artificial do que entre as em aleitamento 

misto e em aleitamento natural. 

• A alimentação complementar inicia-se com legumes, seguida de 

cereais e carnes; o último grupo a entrar na preparação da refeição de 

sal é o das leguminosas. A partir do 5° mês de vida, praticamente 

todas as crianças, que não em aleitamento natural, ingerem refeições 

salgadas. Apenas 11% das crianças estavam recebendo 

rotineiramente a papa de sal completa (legumes, arroz, verduras, 

carne e feijão) , 
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• 60,2% das crianças apresentaram concentração de hemoglobina 

menor do que 11 ,O g/dl e 26% apresentaram concentração de 

hemoglobina menor do que 9,5 g/dl, valores indicativos de anema e 

de anemia severa, respectivamente .. 

• Foi encontrada associação entre presença de anemia e peso ao 

nascer. 

• As crianças em aleitamento exclusivo apresentaram menor proproção 

de anemia quando comparadas com aquelas em aleitamento misto e 

artificial 

• Quanto ao estado nutricional dessas crianças pode-se afirmar que os 

problemas mais frequentes são o "stunting", ou déficit linear, (7,8%) e 

a obesidade (8,8% ). 

• Analisando-se os índices antropométricos e a presença de anemia 

pude-se verificar que entre os anêmicos os parâmetros para os três 

índices são inferiores. 

• Comparando-se o estado nutricional com o tipo de aleitamento, pode 

ser destacado que as crianças em aleitamento matemo exclusivo 

foram as que apresentaram as menores porcentagens de desnutrição 

para os três índices. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a literatura existente no assunto reconheça os benefícios do 

aleitamento matemo, a sua prevalência e duração são ainda baixos. 

Prolongar o aleitamento matemo exclusivo até os seis meses é um desafio 

para os profissionais da área de saúde envolvidos com a saúde infantil. Faz

se necessário buscar as causas desse insucesso freqüente, para entender 

melhor o processo, do ponto de vista da mulher, e poder auxiliar melhor as 

nutrizes. 

A anemia em lactentes tem sido considerada um dos grandes desafios 

nutricionais nos países em desenvolvimento. Na população por nós 

estudada, 60,2% apresentaram essa carência nutricional específica, 

tomando-se necessárias medidas específicas como orientação nutricional 

adequada na fase de introdução dos alimentos complementares, intervenção 

profilática e a utilização de alimentos fortificados, próprios para a idade. 

A dieta mostrou-se monótona formada basicamente por arroz, feijão e 

leite de vaca. Na fase de introdução dos alimentos complementares faz-se 

necessário uma intervenção mais direta e eficaz entre o profissional de 

saúde e a mãe. Programas de educação nutricional com relação aos 

conhecimentos atuais sobre a complementação e a importância do ferro 

deve ser rotina já no programa de pré-natal. 

Esse programas de educação nutricional também favoreceriam a questão 

do estado nutricional, pois o déficit linear está associado principalmente com 

a qualidade da dieta, em especial aos micronutrientes que interferem no 

crescimento. 

Considerando os resultados encontrados nesta pesquisa, ressalta-se a 

necessidade de implementar o prenatal com uma orientação nutricioanl que 

proorcione menor risco de nascimento de concepto de baixo peso. A 

manutenção dessa prática alimentar saudável, deve ser incentivada durante 

o puerpério e na puericultura, de forma a oferecer ao bebê, no momento 

adequado, alimentação variada e rica em nutrientes essenciais ausentes no 
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leite, como, por exemplo, o ferro. Salienta-se, ainda, que a qualidade 

excepcional do leite materno deve ser destacada de forma a induzir seu uso 

por tempo prolongado não deixando de lado, porém, a necessidade de 

oferecer outros alimentos à criança, variados, a serem introduzidos em 

idades adequadas, ou seja, dar à alimentação complementar a importância 

que ela tem para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. 
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