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RESUMO 

Estudou-se a prática do aleitamento materno nas 

mulheres com filhos menores de três anos de idade, na pop~ 

laçio de !capara, Munic!pio de Iguape, Estado de Sio Paulo. 

Procurou-r>e determindr, entre as familia~; sele

cionadas, a frequência e duração dos tipos de aleitamento do 

Último filho, no primeiro ano de vida. Em seguida, fez-se un 

estudo oomparativo do aleitamento do primeiro e Último filhos 

nas mesmas familias. 

Com a finalidade de situar a prática do aleita 

menta materno num contexto social, caracterizou-se sócio-e

conomicamente a população estudada, privilegiando-se as ati 

v idades ocupacionais. 

A técnica de pesquisa empregada foi o formulário 

aplicado aos pais. 

Concluiu-se que no primeiro ano de vida, o alei 

tamento materno total é frequente e prolongado, enquanto 

que o aleitamento materno exclusivo é frequente apenas em 

torno do per!odo neo-natal. O aleitamento artificial apre

senta-se com frequências ascendentes, atingindo-se mais da 

metade das crianças ao final do per!odo. O aleitamento m1s 

to aparece com frequências variáveis, cedendo lugar ao alei 

tamento materno exclusivo em torno do per!odo neo-natal e 

ao aleitamento artificial na forma exclusiva, no primeiro a 

no de vida. 

Verificou-se que as frequências de aleitamento 

materno são, em geral, mais baixas nos Último filho do que 

nos primogênitos. 



SUUUARY 

The breast-feeding practice among women with 

children under 3 years of age in the population of Vila de 

Icapara, Iguape County, State of São Paulo, was studied. 

The author tried to determine the rate of occur 

rence and duration of different types of feeding offered 

to the last child of the selected families, in his first 

year of life. A comparative study between the feeding of 

the first and the last child in the same family was also 

carried out. 

In order to situate the breast-feeding practi-

ce within a social context, the chosen population was soei 

al and economically studied taking into consideration es~ .... 

cially occupational activities. 

A questionnaire was applied as the researdh 

technique.·The author concluded that, total breast-feeding 

is frequent and prolonged in the child's first year of li-

fe, while the exclusive breast-feeding is frequent only du 

ring the neo-natal period. 

The bottle-feeding presents a increasing occ~ 

rence totalizing more than half of the children up to 1 

(one) year of age. The mixed feeding varies giving ground 

to the exclusive breast-feeding during the neo-nata~ period, 

and to bottle-feeding (exclusively) during the child's 

first year of life. 
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7. INTROVUÇÃO 

1. 7. APRESENTAÇÃO 

In~meras publicaç3es t~m evidenciado grande 

Interesse pela alimentaç3cl infantil, e demonstrado a SUil 

importância, especialmente no que se refere à prática do 

aleitamento materno. Muitas são as vantagens do leite ma 

terno 34 , principalmente em locais onde ele é um dos Úni 

cos alimentos de que dispõem as crianças. 

Recentemente, está sendo identificado um fe 

nômeno de mudança de comportamento em relação ao aleita

mento que, parece afetar de modo considerável a sobrevi 

vência da criança. Este fenômeno é o declÍnio da prática 

do aleitamento materno que está sendo substituÍdo pela a 

limentação artificial~' 21, 25, 45, 48 

O incremento ou difusão da alimentação arti 

ficial tornou-se possível, entre outros fatores, pelo al 

to grau de sofisticação alcançado pelo desenvolvimento 

tecnolÓgico, particularmente nos métodos de produção de 

leite em pÓ, processamento de alimentos, higiene do ambi

ente e nutrição pediâtrica. Todos estes fatores levando a 

grande número de famÍlias de países industrializados a u 

sarem a alimentação artificial para a criança. 
8

' 20 

A substituição do leite humano pelo artifi 

cial, tem como marco inicial, para os países desenvolvi-

dos, o começo do século XX e após a Segunda Guerra Mundial 
4 53 

se estendeu aos pa1ses subdesenvolvidos. Segundo MONCKE 
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BERG 
28

, nos países industrializados, a mudança de com-

portamento não trouxe desvantagem nutricional aparente

mente significante para as crianças. No entanto, nos pai 

ses menos desenvolvidos, as consequências foram desastr2 

sas. Pesquisas realizadas, evidenciaram uma responsabili 

dade do declÍnio do aleitamento materno na maio~ incidên 

cia de desnutrição proteico calÓrica precoce, associada 

a frequentes doenças infecciosas na criança, como a gas-

troenterite, contribuindo assim, para aumentar as já ele 

vadas taxas de morbidade e mortalidade na infância. 

GRULEE 
19

, DOUGLAS
14 

WOODBURY
56

, JEL-

LIFFE 22 , PUFFER e SERRANO 39 , MARIN 
27

, BEHAR 
7

, ADDY1 , 

e outros, fazem referências a relação entre as taxas de 

morbidade e mortalidade infantil e frequência e duração 

do aleitamento materno, isto é, quanto mais curto for o 

aleitamento, registram-se taxas de mortalidade mais al-

tas, especialmente por gastroenterite. Assinalaram tam 

bêm, maior morbidade, principalmente por diarréia, e in 

cidência de desnutrição em idades mais precoces. Nas elas 

ses sociais mais pobres, esta relação torna-se mais evi

dente, devido a uma série de fatores associados que vao 

desde as más condições sanitárias até a utilização inade 

quada de fÓrmulas de preparação de leite, tornando fre-

quente a ingestão de alimentos artificiais muito dilurdoo 

ou altamente contaminados, e também a associaçdo de am-

b 
8, 21, 26, 29, 41, 45, 48 os. 

No entanto, eleger o declÍnio da amamenta-

ção materna e<:m:) o responsável direto do aumento das taxas à= 
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mortalidade nos paises subdesenvolvidos ou em desenvolvi 

mente, seria encarar o fato isoladamente, não entrando 

na observação de aspectos que contribuem de forma assoei 

ada para a desnutrição e também à importância das doen-

ças diarréicas que tendem a predominar no primeiro ano de 

vida, nesses locais. 

De um modo geral, essas áreas subdesenvolvi 

das, apresentam condições sanitárias, educacionais e cul 

turais precárias, com uma população com baixo nível de 

renda. A associação desses fatores negativos, evidente

mente que contribui para a deterioração do nível de vida 

e tem um peso muito mais significante no aumento das ta-

xas de mortalidade infantil, do que o abandono do aleita 

menta materno isoladamente. Torna-se desnecessário escla 

recer, que a população infantil que vive num ambiente al 

tamente contaminado, está muito mals exposta a rlscos de 

. ~ 

agravos, do que aquelas crianças que vlvem em palses de 

senvolvidos, ou ambientes nos quais as doenças infecto

contagiosas estão controladas. 

54 
VAHLQUIST refere-se a taxa de mortalida 

de e morbidade infantil, na Europa, que começou a decre~ 

cer a partir do século XIX, atingindo valores realmente 

baixos, no século X~. Ao redor de 1930, na Europa Ociden 

tal e do Norte, as taxas eram ao redor de 5 a 8% . As 

mudanças ocorridas nestes paÍses possibilitaram à popul~ 

çao melhores condições de vida, o que levou a uma diminui 

çao da mortalidade infantil. O que se pode notar, através 

dos estudos realizados por VAHLQUIST, é que há 50 anos a 
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trás na Europa, a morbidade e mortalidade eram muito mais 

altas em crianças alimentadas artificialmente do que en 

tre aquelas que recebiam leite humano. Porém há 20 anos 

atrás, entre as crianças européias criadas sob condiçoes 

favoráveis, nao se encontra nenhuma diferença na mortali 

dade destes grupos, apenas registrando-se algumas dissimi 

litudes no que se refere a morbidade. 

As variações na frequência e na duração do a 

leitamento materno entre ~ 

cada deles, palses e em um sao 

significativamente diferentes entre si, de tal forma que 

elas podem explicadas 
~ 

fenômeno, n~o ser por um unico mas 

por uma multiplicidade de fatores complexos e interrela 

cionados. Esses fatores podem ser encarados sob diversos 

aspectos: biolÓgicos e sócio-econômicos, os quais estão 

intimamente interligados. 

Entre os fatores biolÓgicos destacam-se: no 

va gravidez, fissura do mamilo, mastite, abscesso mamário, 

uso imprÓprio de anovulatõrio, hipogalaccia e outros fato 

res relacionados à cessação do aleitamento matern~l, 52 

No entanto, estes fatores fogem ao escopo deste estudo. 

As mudanças sociais e econômicas relacionadas 

ao declÍnio do aleitamento materno, assumem característi-

cas resultantes do processo de urbdnizaçâo que vem ocor-

rendo nas sociedades tanto desenvolvidas quanto em sacie-

dades em vias de desenvolvimento. 
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Um dos aspectos do processo de urbanização 
.. 
e a passagem do tipo de estrutura familiar extensa para 

a nuclear. Esta mudança ~ como consequência uma redu

ção na influência das práticas tradicionais de alimen-

t - 8' 4 o' 51' 54 açao. 

Um segundo aspecto, refere-se ao papel da 

mulher na sociedade moderna industrializada, que se mo~ 

difica e assume características mais diversificadas e 

descentralizadas. Não resta mais a mulher a função Úni-

ca, ou seja, a de reprodutora que incluia os cuidados 

da prole. O cosmo da mulher passa da famÍlia para a so-

ciedade. O trabalho da mulher fora do lar pode ser vis-

to como um aspecto desta mudança. Para alguns autores , 

este fator afeta sensivelmente a prática do aleitamento 

materno. 3, 18, 21, 53,54 

Um terceiro aspecto, decorrente deste se-

gundo, diz respeito à legislação trabalhista referente 

à maternidade. A licença de maternidade pode ou nao se 

constituir num obstáculo à prática de aleitamento mate~ 

no, segundo o tempo legal da licença ou horas de aleit~ 

mento permitidas às mães.lS,. 40 , 51 Segundo RICHARDSON 42 

as legislações internacionais de uma maneira geral, são 

estabelecidas mais em função da necessidade do trabalho 

do que do bem-estar infantil. As legisluçÕes ~~~:; t;)o rnd i~; 

voltadas a manter a mulher na força de trabalho, estab~ 

lecendo alguns direitos de maternidade do que especifi 

camente incentivar o aumento do aleitamento materno. 

A publicidade comercial em torno dos prod~ 
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tos alimentícios infantis industrializados é outro aspe~ 

to relacionado por alguns autores como JELLIFFE 26 , BA 

DER 
4

, BROWN 8 , RAIMBAULT 40 , MONCKEBERG 29 , e TABA 53 • 

26 De acordo com JELLIFFE , as grandes empresas internacio 

nais, ao realizarem suas campanhas promocionais do leite 

-em po, podem ser consideradas como urna das maiores res-

ponsáveis para o presente declÍnio. 

Ainda outro aspecto relacionado à queda do 

aleitamento, mencionado pelos autores é o decorrente 

das transformações das condições de assistência ao parto. 

Entre estes fatores, ressalta-se a transferência do lo

cal de parto do domicÍlio para as maternidades, que en-

tão, por razões diversas, incentivam o aleitamento arti-

ficial. Essas transformações ocorrem em dois 

cipais: a) o afastamento do ambiente familiar onde se da 

va o parto, levando a perda da influência de geração mais 

velha, que tem corno padrão cultural o aleitamento prolo~ 

gado e b) separação da mãe do recém-nascido nas pri-

. h - . 4 o 51 rnelras oras apos o nasclmento. ' 

Como decorrência da mudança do local de paE 

to, destaca-se ainda, a insuficiente formação do pessoal 

de saúde em relação ao incentivo à prática do aleitamen-

to materno. Tem-se verificado o desconhecimento da impoE 

tãncia dessa prática, bem como o despre~aro do pessoal 

para a educação das mães nesse sentido. 5 ' 
54 
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Ao nosso ver, os fatores determinantes do 

declÍnio do aleitamento materno, não podem ser considerados 

isoladamente, como num vazio, mas dentro de um contexto his 

toricamente definido. Em outras palavras, na medida em que 

se isola um fator social, não se pode ver globalmente o fe 

nômeno, isto é, o objeto de estudo pode ser descrito em 

suas características e composições, mas nao pode ser expli-

cado em sua essência, ou seja, quais as causas e quals os 

mecanismos que conduziram à mudança social. 

O primeiro ano de vida constituj -se num p~ 

rÍodo importante da vida humana, pois sob o ponto de vista 

de saúde, este grupo é vulnerável e portanto, necessita de 

uma série de cuidados entre os quais uma alimentação adequ~ 

da. Este é um dos motivos pelo qual o declÍnio do aleitamen 

to materno, segundo o meio onde se desenvolve, pode repr~ 

sentar um problema de SaÚde PÚblica pois atinge extensos 

grupos vulneráveis. 

Como já foi visto, a prática do aleitamento 

materno declinou inicialmente nos países desenvolvidos e, 

este comportamento foi rapidamente incorporado pelas elas 

ses sociais mais ricas de paÍses subdesenvolvidos ou em Vl 

. 18 2 5 
as de desenvol Vlmento. ' Nestes paÍses a queda se ex 

pandiu posteriormente, atingindo grupos me no~; pri v 11 er,i.J-

dos na escala social. As mães provenientes de grupos de <1l 

ta renda tem conseguido alimentar artificialmente com su 

cesso aos seus filhos, mas aquelas pertencentes à camada 
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social ma1s baixa tim fracassado frequentemente.* 

7 

8 

Segundo BEHAR 
... 

, nao so as crianças, mas 

populações inteiras, tim padecido as consequências desta 

"transculturação", que infelizmente para alguns é o equiva-

lente a "civilização". Este fenômeno de "transculturação" , 

resultante do processo de urbanização generalizado pode poE 

tanto, influir no comportamento alimentar infantil. 

De acordo com BAZZANELLA 6 , entende-se per 

modernização (ou urbanização, em outros termos), o processo 

pelo qual são introduzidos numa sociedade, os produtos nao 

só materiais (bens e mercadorias), como também sociais (hábi 

tos, valores, etc.), ocorridos em países ou regiões, sem 

que estes produtos resultem de um processo interno de desen-

volvimento da sociedade. 

A configuração do processo de urbanização 

... 
em areas subdesenvolvidas pode, portanto, acarretar uma de 

sarticulação em relação ao padrão tradicional de alimentação 

infantil levando, muitas vezes, a uma necessidade artifici-

al de consumo sem que, para isso, haja condições dentro des 

tas sociedades. 

A difusão de padrÕes de consumo inerentes a 

sociedades urbanas industriais, nas áreas subdesenvolvidas , 

* No Brasil, o declÍnio do aleitamento materno tem sido no 

49 52 
tado, tanto na região norte, quanto no sul. ' 
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está concentrada, em primeira instância, entre os grupos de 

níveis de renda mais alta. No entanto, podem ocorrer di f e 

rentes tipos de comportamento em grupos de baixa renda. Nas 

classes sociais mais baixas, caracteriza -se a insuficiência 

econômica decorrente da discrepância entre as oportunidades 

de ganhar a vida e a estrutura de necessidades. 36 

Diante do acima exposto e tomando como re 

ferência a mudança de comportamento no padrão alimentar in 

fanti~nos paÍses subdesenvolvidos, a partir da Segunda Gue~ 

ra Mundial, compreende -se as conexões que alguns autores 

fazem entre o processo de urbanização e o declÍnio do alei-

tamento materno. 

vários estudos têm demonstrado que o declÍ 

nio do aleitamento materno está ocorrendo também em 

. 29, 32, 33, 35, 46 .. 
rura~s. Desta forma, e 

tante investigar se está ocorrendo uma mudança na 

.. . 
do aleitamento materno prolongado, nas areas rurals. 

.. 
are as 

impoE. 

prática 

A possibilidade de identificar o tipo de ~ 

leitamento em uma área rural, levou a este estudo. Portanto, 

o objetivo principal consiste na determinação da frequência 

e duração da prática do aleitamento materno na Vila de Ica

para, MunicÍpio de Iguape, Estado de São Paulo 
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1.2. EVOLUÇÃO VO ALEITAMENTO MATERNO 

Estudando-se a história da alimentação i~ 

fantil, chega-se à conclusão de que ela faz parte da histó 

ria da SaÚde PÚblica e dentro desta, sua importância está 

~:enJo mu.i~; reconheci dll a cc1dd .:tno, em todo o mundo. 

A lactação como característica do mamÍfe 

ro ê bem antiga, datando de mals de 200 milhÕes de anos, 

. ... - - 40 sendo anterlor a gestaçao com placentaçao. O ser huma 

no passou a consumir leite de animais há cerca de 10.000 a 

nos atrás e a introdução do leite artificial tem apenas de 

50 a 70 anqs de existência sendo, por conseguinte, bastan 

24 
te recente. 

Numa tentativa de ver o processo da ali 

mentação infantil de forma global apresenta-se uma síntese 

de sua história; assim, poder-se-á observar as peculiarid~ 

des inerentes ao processo de alimentação infantil dentro 

de uma visão histórica. 

Na antiguidade, a prática do aleitamento 

materno era comum e prolongada, variando de 2 a 3 anos. 

Já existia a figura da ama de leite e sua 

seleção era feita por meio de um exame minucioso e comple-

to, onde fatores como a idade, cor, casta, famÍlia, cará-

ter, bem como a forma e o tamanho das mamas, eram levados 

em conta. lS, 23 A crença de que o leite da ama transmi

tia o caráter da mulher à criança continuou até recentemen 

9 
te. 
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No Egito pré-ptolomeico, o aleitamento m~ 

terno era praticado até os três anos de idade. Porém quan

do a cultura helênica se estendeu a esse país foi adotado, 

nas classes aristocráticas,o costume de se utilizar amas 

d 1 . 1 . d . . . - d . 23 e e1te e e1te e an1ma1s na al1mentaçao e cr1anças& 

Já na BabilÔnia, reconhecia-se a importâ~ 

cia do aleitamento materno na alimentação infantil como in 

d . . ... . h . d 23 1ca a ex1stenc1a de Is ar,deusa da matern1da e. 

Na !ndia da idade antiga, também se reco

nhecia a importância do leite materno, e prova disto é a e 

xistência de um famoso salmo recitado pelo médico na época 
23 

do nascimento de uma criança, citado por JELLIFFE 

"Que quatro séculos plenos de leite 

constantemente habitem em teus pei 

tos, mulher bendita, para o aumen 

to da força do filho!" 

"Que teu filho, bebendo o leite, c~ 

jo suco é a seiva da vida, divina 

e imortal, consiga longa vida, co 

mo fazem os deuses ao tomar a bebi 

da da imortalidade". 

Nos primÓrdios da civilização grega, a la~ 

tância materna era muito difundida, porém no apogeu da cul 

tura helênica, as mães de classes mais abastadas entrega

vam seus filhos às amas de cria durante os seis primeiros 

meses de vida aproximadamente. Empregava -se também o lei-
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te de animais como alimento das crianças. 23 

Quando Roma dominou a Grécia, assimilou i-

números costumes da civilização grega e, dentre eles, o 

de utilizar a ama de cria nas classes mais abastadas. 23 

No século II da era cristã , de acordo com 

WICKES 55 e DAVIDSON 12 , o colostro era considerado pre

judicial ao recém-nascido por ser espesso e de difÍcil di

gestão. O recém-nascido não devia ser alimentado durante 

os primeiros dias de sua vida porque se supunha totalmente 

provido de alimentação procedente de sua mae e se recomen

dava alimentá-lo com mel para facilitar a evacuação do me-

... . 
con~o. 

~ interessante notar também que em Israel 

e no mundo árabe econtram-se recomendações sobre o aleita 

mento materno no Corão, BÍblia e outros livros sagrados. 

O primeiro trabalho a tratar de modo mais 

sistemático da alimentação infantil data de 1487 e foi es

crito por PAULUS BAGELLARDUs. 16 Nesta época ainda o alei-

tamento materno era comum e prolongado até 2 a 3 anos de l 

dade. 

O primeiro manual em lÍngua inglesa apare-

c eu em 1 54 O e s e in t j t ul a v c1 Th e &j Jr dt C' o 6 Ma rr fú n de : n e 1 e 

já se encontrava a orientação sobre o desmame, aconselhan-

do a complementação do leite materno com papinhas e a in

trodução dos alimentos sÓlidos somente após o aparecimento 

d d 
. . . 23 

os entes ~nc~s~vos. 
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FORSYTH 16 , em sua descrição da alimenta

çao infantil, refere que em 1567, FAIER publicou o Reg~-

men~o da V~da tratando deste mesmo assunto. No perÍodo 

dos STUART, dois ou tris autores enfocam esta mesma pro

blemática, sendo que a partir do perÍodo georgiano o int~ 

resse cresceu, e no século XIX já se encontram trabalhos 

bem detalhados sobre a alimentação infantil. 

O que se pode depreender até o século XVI 

é que o aleitamen~o materno era uma prática comum e pro-

longad a, sendo que se utilizava em alguns casos a ama de. 

leite e o leite de determinados anJ.maJ.s. 

A partir dos séculos XVII e XVIII, na Eu-

ropa, se manifesta mais concretamente uma tendência a a.., 

bandonar a lactância materna, especialmente entre as ela~ 

ses mais altas. As amas de leite e as amas de cria consti 

tuem os métodos de substituição mais frequentes. As amas 

de leite chegaram a se tornar uma verdadeira instituição 

neste perÍodo, tanto na Europa quanto na América do Nor-

t. lS, 23 S t bl d e. urge, consequentemen e, o pro ema e que 

as amas de leite, de classe social mais baixa, tendem a 

abandonar seus prÓprios filhos ou a confiá-los a outras 

pessoas para poderem empregar-se em casas de famÍlias a-

bastadas. 

No século XIX, há a tendincia do retorno 

à prática do aleitamento materno e, como já foi dito ante 

riormente, trabalhos especÍficos sobre o problema da ali

mentação infantil começam a surgir. Até esta época, nos 

países europeus, havia pouca chance de sobrevivência para 
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as crianças que tivessem sido precocemente desmamadas. 

Ainda durante as primeiras décadas do século XX, em pai-

ses europeus, a alimentação ao seio, durante os seis pri 

meiros neses ou mais, foi considerada como prioridade na 

d tençi.io d. cr:i.::~nçu. l'oj ~;omt~nte após a década de 30 deste 

século, que a tendência ao declÍnio do aleitamento mater 

no começa a ser notada em diversos estudos.ll, 54 

Como já foi dito anteriormente, no século 

XX, a prática do aleitamento materno sofreu um decrésci-

mo acentuado na maioria dos paÍses ocidentais, principal 

mente naqueles desenvolvidos, onde o crescimento indus-

trial possibilitou a substituição do leite de peito pelo 

.. 20 
leite em po. 

A primeira tentativa de alimentação arti 

ficial com produtos industrializados, como substituto do 

leite humano, foi referida por GERSTEINBERGER e RUTH17 

em 1919. No aperfeiçoamento do leite em pÓ, pretendeu-se 

originalmente que fosse usado somente nas crianças impo~ 

sibilitadas de amamentação materna. Porém o desenvolvi

mento tecnolÓgico, desde então, produziu diferentes t~os 

de leite em pÓ. A viabilidade de refrigeração, somada aoo 

modelos aperfeiçoados de frascos e bicos, favoreceu a a

limentação artificial, uma vez que o processo simplifi-' 

cou-se extraordinariamente. 

O declÍnio da prática do aleitamento mater 

no nos paÍses desenvolvidos se estendeu aos países subd~ 

senvolvidos, de tal forma que autores como JELLIFFE 
25 
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MONCKEBERG 28 , SANJUR 46 , SANTOS 49 

' 
e outros, começ~ 

ram a pesquisar sobre os efeitos da substituição do leite 

materno nestas populações, onde se sabe que a grande maio 

ria tem níveis de renda e de higiene muito baixos. 

Nos países subdesenvolvidos, a introdução 

da alimentação artificial foi incorporada inicialmente p~ 

las classes sociais mais ricas em áreas urbanas, e há a-

tualmente uma tendência do padrão cultural urbano ser ado 

tado também em zonas rurais (MONCKEBERG 28 

PLANK e MILANESI 38 ). 

SANJUR 
47 

., 
Mais recentemente, surg1u em alguns pa1ses 

desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, Austrá-

lia, Reino Unido e Noruega, um interesse ma1or no retorno 

à alimentação ao seio por parte de grupos de mães da elas 

se alta. Esse retorno é promovido através de organizações 

como a "La Leche League International", em 1960 aproxima-

damente, "Nursirg Mothers o f Austral ia", em 19 64, a "Amm~ 

jelpen" da Noruega em 1968, etc. que organizam e promo-

vem o retorno ao aleitamento materno, divulgando informa

çoes referentes às vantagens do leite humano para a crian 

- 2 16, 44 ça e para a rnae. ' 

No Brasil, embora a prob1errL,~ t .LCd do ale i ta 

mento materno venha merecendo cada vez mais a atenção no 

meio científico, carece-se ainda de estudos exp1orat6rios, 

principalmente de zonas rurais, capazes de aquilatar o 

problema. 



16 

2. OBJETIVO 

Em face do que foi exposto, estabeleceu-se 

como objetivo: 

- Determinar a frequência e duração da prática do aleita

mento materno nas mulheres que tinham filhos de até três 

anos de idade na população da Vila de Icapara, MunicÍpio 

de Iguape. 

Para atingir este objetivo, procurou-se: 

--Identificar a frequência e duração do aleitamento mater

no, durante o primeiro ano de vida do Último filho. 

- Identificar a frequência e duração do aleitamento misto 

durante o primeiro ano de vida do Último filho. 

- Identificar a frequência e duração do aleitamento artifi 

cial, durante o primeiro ano de vida do Último filho. 

- Comparar a proporçao entre os tipos de aleitamento, du

rante o primeiro ano de vida, entre o primeiro e o Últi 

mo filho. 
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3. MATERIAL E MtTOVOS 

3.1 MATERIAL 

3. 1.1. CARACTERIZAÇÃO VA VILA VE ICAPARA 

A v i léJ de Jc,lpdra está situada no municÍpio 

de Iguape, litoral sul do Estado de São Paulo. Localiza-

se à foz do rio Icapara, às ma~gens do Mar Pequeno, 
.. 

pr~ 

ximo à barra de Icapara que faz junção com as águas do A 

tlântico. 

Esta barra, está situada cerca de 13,5 mi 

lhas marítimas da ponta da Juréia, entre o extremo NE da 

Ilha Comprida e o continente. 31 

Atualmente pode ser atingida por duas rodo

vias principais, que se ligam a BR-116, via Biguá (mais 

recente) e via Pariquera-Açú, guardando da capital do Es 

tado as distâncias de 236 e 286 Km respectivamente. Ou 

tras vias de acesso, possivelmente as que tiveram maior 

importância no passado, são o Rio Ribeira de Iguape e o 

Mar Pequeno. 

A distância da vila à sede do municÍpio 
.. 
e 

de 12 Km pelo caminho que margeia o Mar Pequeno. 

A sua localização à margem do mar interior 

frente a Barra de Icapara (Anexo 1), sugere, concordando 

com a tradição do local, que esta vila foi o ponto de 

partida para a fundação da cidade de Iguape, opção impo~ 

ta aos colonizadores portugueses pela excessiva exposi

ção da vila à pirataria e pela falta de água potável. De 
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acordo com os antigos moradores, Icapara significa Ponto 

de Parada. O inÍcio de sua colonização data de 1538, qua~ 

do Eduardo ~bano Pereira, vindo de Cananéia, atravessou a 

110nta da Ilha Comprida e fundou a Vila no continente. A 

vós seis anos em lcapara levou a sede da comarca mais p~ 

ra o interior, fundando Iguape, em 1545, sob o nome de 

Província de Nossa Senhora das Neves. 

A Vila de Icapara, embora conte atualmente 

com luz elétrica e água encanada, guarda ainda as caracte 

rísticas de zona rural. As habitações são dispostas no 

meio da vegetação sendo que as ruas não têm traçado reg~ 

31 
lar (Anexo 2). MULLER acrescenta em suas observações 

que: '' ... tem-se uma impressão de aglomerado confuso de 

casas, sem qualquer alinhamento que dê uma certa orienta-

ção''. A mesma autora observou em 1949 que a ma1or1a das 

casas eram construÍdas de pau-a-pique, mas já em 1967, um 

estudo realizado revelou que a3 casas mals comuns eram 

~ d . 50 construldas e made1ra. 

Em 1975, encontrou-se 50,4% de casas de alve 

naria, 46,4% de madeira e apenas 3,2% de barro, sendo que 

~ 

70,0% das casas contam com agua encanada e as restantes 
~ 

dependem de chafariz. n Não há rede de esgoto e sim 

fossas negras ou simples valas de escoamento. 

* Dados fornecidos pela SUCEN, Regional 2, Iguape. 
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Os dados populacionais mais antigos regi~ 

trados para Icapara -sao de 82 fa~Ílias com 460 habi-

37 
tantes, encontrados por FIERSON e TEIXEIRA em 

1946. Em 1967, a população era de 102 famÍlias 
50 

com 

480 habitantes e em :97S encontrou-se 12.9 famÍlias com 

525 habitantes, com 51,0% de população masculina e 

49,0% de feminina. (Grcifico l). 

Pode-se depreender desses dados que nes 

tes perÍodos não houve modificação substancial no cres 

cimento populacional, já que de 1946 a 1975 a popula-

çao cresceu apenas 11,4%. Entretanto, em dezembro de 

1977 encontrou-se 134 famÍlias residentes em Icapara, 

sem contar a população de residentes temporários (tu-

ristas), indicando um aumento no número de famÍlias. 
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- ATIVIDADE ECONOMICA 

Predomina crn Tcapara o ~;etor primário de 

produção, isto é, a pesca e a agricultura. A atividade 

pesqueira que é a principal sob o ponto de vista econô-

mico, vinha sendo exercida, desde o início da fundação, 

de forma artesanal, voltada para a auto-subsistência de 

populações vizinhas, que apÓs o inÍcio do processo de 

urbanização se organizou para atender o mercado urbano. 

A pesca artesanal* liga-se diretamente ao centro dinâmi 

co de Iguape, o qual por sua vez,caracteriza-se por uma 

economia dependente do mercado da Cidade de São Paulo. 

Além da pesca artesanal, a agricultura de 

subsistência também é utilizada hoje, como atividade eco 

nômica. A maioria dos produtos cultivados se destina ao 

consumo da prÓpria família dos pescadores. As técnicas 

empregadas na lavoura são ainda rudimentares e as cultu 

,.( Entende-se por pesca artesanal a "atividade econômi

ca caracterizada pelo emprego de embarcações e equi

pamentos de pesca rústico ou, mesmo se derivado do 

setor industrial, trata-se de equipamento de baixo 

custo e pouco sofisticado".
43 
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ras sao pouco diversificadas, constando de mandioca, ar-

roz, feijão e outros produtos em menor escala. 

A atividade econômica anterior ã pesca art~ 

sanal foi a rizicultura criando 
.. 

nao so em Icapara, mas 

em toda a região litorânea do sul do Estado de São Paulo, 

um perÍodo relativamente promissor sob o ponto de vista 

econômico no fim do século XVIII e prolongou-se até 

meados do século XX. A economia colonial, nesta época, se 

caracterizava pela existência de dois setores, o export~ 

dor e o de subsistência, dependendo da demanda do merca 

do internacional, sofrendo portanto as suas flutuações. 

A produção de arroz era transportada pelo Rio Ribeira, 

onde Iguape servia como entreposto comercial e centro ex 

portador de produtos agrÍcolas. A decadência do ciclo do 

arroz,através da perda do mercado internacional, levou a 

uma desestruturação na economia da região, passando en-

tão para uma fase de estagnação econômic~ sendo mals tar 

de substituÍda pela economia pesqueira, até então ativi-

.. . 13 
dade secundarla. 

~ importante assinalar que a economic1 de I-

capara nao deve ser vista isoladamente, mas sim, manten 

do vínculos comerciais com Iguape e outros centros maiores, 
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na forma de setor subsidiário e dependente. 

Com a queda do ciclo do arroz, toda a região 

litorânea do sul sofreu um processo de desestruturação e 

conômica, no qual Icapara também foi envolvida. 

Quando a atividade econômica da região lito

rânea, tendo Iguape como subsetor dinâmico, passa a de 

senvolver uma economia de pesca, Icapara volta-se tam-

bém para ela como atividade econômica principal. Desenvo! 

ve-se assim uma pesca artesanal voltada para o mercado de 

centros urbanos, porém,continuando como um setor subsidiá 

rio e dependente. 

13 
DIEGUES caracteriza este tipo de situação 

econômica de subsistência voltada para o mercado, como u 

ma fase pré-capitalista de produção, onde estas popu~ões 

sao chamadas de marginais. O sentido marginal e entendido, 

nao como uma população fora do sistema de produção, mas 

que vive como um setor subsidiário e dependente do merca-

do capitalista de produção, ao mesmo tempo que ela gera 

determinados mecanismos autônomos que possibilitem um cer 

to modo de sobrevivência interna. 

A descrição desta situação econômica de Ica~ 

ra, de economia de subsistência voltada para o mercado, 

pressup6e uma discrep~ncid entre oportunidade de ganho d~ 

vida e a estrutura das necessidades, na medida em que as 

oportunidades de ganho de vida, em economias de subsistê~ 

cia, são raras e consequentemente a capacidade de aquisi-

ção de bens materiais e serviços insuficiente • 
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3.1.2. POPULAÇÃO VE ESTUVO 

O estudo prendeu-se às famílias de Icapara, 

no municÍpio de Iguape, Estado de São Paulo. Esta foi es 

colhida por constituir-se numa comunidade que, embora de 

pendente da economia de centros urbanos, parece guardar ~ 

inda características de comunidade relativamente isolada, 

com características sociais e culturais prÓprias, sendo 

que a sua população atual é, na maioria, originária dos 

moradores da antiga vila. 

A população em estudo compoe-se de famÍlias 

com crianças de até 3 anos de idade residentes nesta vi

la. 

Esta limitação de idade decorreu da maior 

probabilidade da mãe lembrar-se da estória completa do ~ 

leitamento de suas crianças. 

Icapara, como já foi visto, conta com 134 

famÍlias, das quais 34 preencheram as condições estabel~ 

cidas acima. Estas 34 famÍlias constituem, portanto, o 

universo deste estudo. 
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3.2. MtTOVOS 

3.2.1. INSTRUMENTOS VE MEVIVA 

Para determinar a frequência e duração do a 

leitamento materno no primeiro ano de vida entre as famí 

lias· selecionadas, fez-se necessário elaborar um formulá 

rio (Anexo 3), aplicado à mãe da criança. 

Este formulário constitui -se de duas par

tes sendo que a primeira, refere-se à caracterização só

cio-econômica e demográfica da famÍlia. A segunda parte 

refere-se à prática do aleitamento materno no primeiro ~ 

no de vida do grupo de crianças da famÍlia. 

Para a caracterização das atividades ocupa

cionais dos pais ou responsáveis, foi elaborado um outro 

formulário aplicado aos mesmos (Anexo 3). 

3.2.2. OPERACIONALIZAÇ~O VAS VARIÃVEIS 

- VARIÁVEIS VEPENVENTES 

Para realizar os objetivos propostos, ele

geu-se as seguintes variáveis dependentes: frequência do 

aleitamento materno e duração do aleitamento materno. 

Entende-se por frequência do aleitamento ma 

terno, o número de crianças alimentadas com leite 

do peito da mae. 
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Entende-se como duração do aleitamento ma-

terno, o perÍodo durante o qual, a criança se alimenta 

com o leite do peito da mae. 

A duração do aleitamento materno foi medi 

da apenas no primeiro ano de vida da criança. Classificou-

se nos seguintes grupos: 

1. Aleitamento materno exclusivo - corresponde ao perÍodo 

de tempo durante o qual a criança recebe o leite do 

peito da mãe, sem nenhum outro tipo de alimentação lác 

tea. 

2. Aleitamento misto - corresponde ao perÍodo de tempo d~ 

rante o qual a criança recebe o leite do peito da mae 

.. 
e o leite em po. 

3. Aleitamento artificial - corresponde ao perÍodo de tem 

po durante o qual a criança recebe exclusivamente o 

leite em pÓ. 

4. Aleitamento materno total - representa a soma das crl-

anças com aleitamento materno exclusivo e misto. 

no total'', devido a outras vari~veis serem excludentes. 
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- VAR1~VE1S INVEPENVENTES 

1. Idade da criança 

As variáveis frequência e duração do aleita 

menta, foram medidas no primeiro ano de vida da crian

ça, em função da idade da criança no momento da aplic~ 

çao do formulário. 

2. Ordem de nascimento 

Foram classificadas em primeiro filho e Últi 

mo filho da famÍlia. Considerou-se a variável "primei• 

ro filho", o primogênito vivo da famÍlia. A variável 

"Último filho", foi considerada como o filho VlVO ma1s 

novo da famÍlia, que compreendeu crianças de O~ 3 a 

nos de idade, no momento da entrevista. 
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4. RESULTAVOS E VISCUSSÃO 

No estudo do aleitamento materno em Icapara, 

fez-se necessário caracterizar esta população em termos de-

mor,ráficos, ;,ocidis e econômicos. 

4. 7. CARACTER1ST1CAS VA POPULAÇ~O PESQUISAVA 

As trinta e três famÍlias* estudadas, na Vi 

la de Icapara, compunham-se de 181 pessoas, tendo 5,5 pess~ 

as em média por domicílio e 3,5 filhos residentes em média 

por famÍlia, o que leva a se admitir que a estrutura famili 

. - . ar existente e do tipo nuclear, o que nao e geralmente, ca-

racteristica de zona rural onde a estrutura familiar se a 

presenta do tipo extensivo. 

-Em comparaçao com outros estudos realizados 

em Icapara, onde a média de pessoas por famÍlia era de 4,7 

-e 4,4 nos anos 1967 e 1975, respectivamente, ve-se que atu-

almente a média é maior, provavelmente, pelo fato do univer 

so deste estudo compreender famÍlias jovens e portanto em 

plena idade reprodutiva. 

A distribuição das famÍlias estudadas, segu~ 

do a idade, revelou uma concentração na faixa etária de p~ 

* Das 34 famÍlias encontradas houve uma recusa. 
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pulação jovem (O-- 15 anos), numd proporçao de 58,6% em r~ 

lação ao total da mesma. Nota-se uma diferença bem marcante 

entre esta proporção observada e da população geral de Ic~ 

para (41,5%). Nas faixas compreendidas entre 15 ~50 anos 

a pesquisa revelou uma frequência de 40,3% e 1,1% nas ida-

des acima de 50 anos. Estes dados vêm corroborar a suposi-

çao de que a média de pessoas encontradas neste estudo, 
.-
e 

devida ao grande contingente de crianças por ter-se atingi

do uma população em idade reprodutiva, limitada pelo prÓprÜ) 

universo de estudo. 

.- . 
A idade dos pais ou responsave1s entrevista-

dos teve a seguinte distribuição. 

Tabela 1 - Distribuição dos entrevistados segundo a faixa 

etária 

Entrevis- Pai ou Mãe responsável 

Faixa etá tados 

ria (anos) N9 % N9 % 

< 20 - - 2 6,1 

20 ~ 25 1 3, G 9 27,3 

25 I- 30 6 18,2 7 21,2 

30 I- 35 9 27,3 7 2l,i 

35 1-- 40 8 24' 2 6 18,2 

40 I- 45 4 12,1 1 3,0 

45 e + 5 15,2 1 3,0 

Total 33 100,0 33 100,0 
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A idade do pai ou responsável revelou uma con 

centração maior na faixa etária entre 30 ~ 35 anos, enqua~ 

to que na mãe, a concentração se deu em torno do perÍodo de 

idade compreendida entre 20 ~ 25 anos de idade. Trata-se , 

portanto, de uma população relativamente jovem. 

Em relação ~ distribuição de idade dos filhos 

selecionados no estudo, os dados são apresentados nas tabe 

las 2 e 3 _ 

Tabela 2 - Distribuição dos primogênitos segundo a faixa e

tária 

Idade 
NÚmero % 

( anos ) 

o 1-- 5 10 30,3 

5 1-- 10 7 21,2 

10 t-- 15 9 27,3 

15 ~ 20 4 12,1 

> 20 3 9,1 

Total 33 100,0 

Verifica-se que 51,5% dos primogênitos estão 

abaixo de 10 anos de idade, sendo que a média de idade ê de 

12,4 anos. 
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Tabela 3 - Distribuição dos Último filho segundo a faixa 

etária 

Idade 
NÚmero % 

(meses) 

o t-- 6 3 9,1 

6 I-- 12 8 24,2 

12 1-- 18 6 18,2 

18 1-- 24 7 21,2 

24 t-- 30 6 18,2 

30 1-- 36 3 9,1 

Total 33 100,0 

A idade média dos Último filho é de 16,6 

meses, sendo que 3 3, 3% estão abaixo de um ano de idade, 39,4% 

estão compreendidos na faixa etária de 1 ~ 2 anos e 27,3% 

de 2~ 3 anos de idade. 

A distribuição por sexo neste estudo revelou 

um ligeiro predomÍnio de população masculina, (52,5%) sobre 

a feminina (47,5%), onde a razão de masculinidade é da or 

dem de 1105 para mil mulheres. 

Um outro aspecto importante a salientar refe 

rente à dinâmica populacional é quanto à migração. 

A maioria das famÍlias, como foi constatado 

em outro estudo 50 , é originária da própria localidade de 
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Icapara. Em relação ao pal ou responsável entrevistado, v~ 

rificou-se que 78,8% nasceram em Icapara, 9,1% nas locali

dades do MunicÍpio de Iguape, como Embu, Ilha Comprida e 

Juréia e, 12,1% em outros locais fora do MunicÍpio, como 

Cananéia, Cidade de São Paulo e outros. Com relação à mae 

estudada, os dados indicaram que 69,7% são originárias de 

Icapara; 21,2% de localidades do MunicÍpio de Iguape e so-

mente 9,1% de outros locais como PeruÍbe, Registro 

tros. 

e ou 

Portanto, 74,2% da população de entrevista

dos é originária da prÓpria localidade e consequentemen

te 25,8% é constituída de migrantes. 

Considerando-se o total de migrantes (25,8%) 

da população, viu-se que 12,1% representam a população com 

mais de dez anos, 6,1% a população de 5 a 9 anos e 7,6 % 

a população de O a 4 anos residente em Icapara. Partindo

se do pressuposto de que o tempo de residência é fator fun 

damental à incorporação de traços característicos da cul tu

ra de uma sociedade, a qual reflete um tipo de comportame~ 

to característico do grupo social, pode-se considerar que 

a população que se encontra há mais de dez anos é a que 

mais se aproxima da população original. Sendo assim, po

der-se-ia considerar que 86,3% da popula<,·,]o estudada ·lJWe

senta um tipo de comportamento semelhante ~ de lcdpard. Ao 

mesmo tempo, pode-se considerar também, que a grande maio

ria dos migrantes é originária de localidades do Município 

de Iguape, o que permite supor que esta população é seme

lhante em grande parte à população originária de !capara. 
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A população pesquisada se caracteriza como 

relativamente homogênea - não havendo diferenciação mar 

cante na interação social; a área do sistema de conta-

tos dos membros desta localidade se apresenta relativame~ 

te estreita e limitada. Por outro lado, as relações soei 

ais se dão mais a nível pessoal, ou seja, a relação é di 

reta. 

Um dos aspectos desta homogeneidade, refe 

re-se ao parentesco existente entre a população estudada, 

havendo um "entrelaçamento familiar", isto é, a união de 

casamento se dá, em sua grande maioria, no interior das 

famÍlias de Icapara, como é constatado pelos sobrenomes 

comuns das famÍlias pesquisadas: "Trudes", "Pereira", "Ma 

tos", "Aguiar", "Oliveira" e "Nascimento". Este fato vem 
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confirmar a observação feita por PIERSON em 1947. 

Outro fator que caracteriza a homogeneida

de desta população refere-se à escolaridade. O baixo ní

vel de escolaridade (primário incompleto) predominou em 

toda a população entrevistada, não se encontrando nenhum 

individuo com escolaridade secundária. 

Entre as atividades ocupacionais, os resul 

tados da pesquisa revelaram que 72,7% são pescadores e as 

demais ocupações compreendem: funcionários pÚblicos com 

baixo nível de especialização (3 casos); comerciantes (um 

com supermercado e outro com venda); pedreiro e serve~ 

te de pedreiro (2 casos); corretor de imóveis (um caso) e 

um artesão. 
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Entre os pescadores, encontrou-se que cer

ca de um quarto deles dedica-se unicamente à pesca enqua~ 

to que a maioria (66,7%) tem a lavoura como atividade co~ 

plementar. No entanto, verificou-se que 20,8% dos pescad~ 

res, ligados ou não à agricultura, dedicam-se a outras a 

tividades como eletricista, vigia de clube, ajudante de 

pedreiro e outros serviços não especializados. 

Considerando esses resultados, observa-se 

que a maioria dos pais entrevistados ocupa-se da pesca e 

lavoura, notando-se entretanto, uma modificação gradativa 

nas atividades ocupacionais, com o deslocamento do setor 

primário para o setor de serviços. 

A atividade pesqueira em Icapara é desenvol 

vida ainda sob a forma artesanal, com embarcações e equi

pamentos não sofisticados, apresentando consequentemente 

uma baixa produção. Esta pode ser avaliada pela quantida

de de manjuba capturada, no mês de novembro.de 1977, que 

registrou um dos mais altos movimentos na temporada. Nes 

te mês a produção girou em torno de 2.500 Kg por embarca

ção, o que foi considerado pelos pescadores como boa pro

dução. 

Verificou-se que 87,5% dos pescadores tra

balham com embarcações e demais equipamentos pertencentes 

aos proprietários da indÚ~ trid de pe~::;ca. A.~: relaçõe~; en 

tre os pescadores e os proprietários se caracterizam co

mo relações afetivas, pessoais, não havendo vínculos em

pregatícios. O sistema de pagamento é em dinheiro, o qual 

é dividido igualmente entre os quatro componentes da em-
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barcação. O preço de venda da manjuba sofre as flutuações 

do mercado, tendo atingido em novembro o valor de Cr$3,50 

por quilo. 

Além disso, uma parte do produto da pesca 

serve para o sustento da famÍlia, assim como os outros ti 

pos de peixes capturados pelas redes, espinhal e cerco. 

O perÍodo da pesca da manjuba, que foi ca 

racterizado até o momento, vai de outubro a março, ocupa~ 

do oito meses do ano. Nos perÍodos da entre safra da man 

juba, os pescadores dedicam-se à pesca da tainha que, j~ 

tamente com a lavoura, tem uma pequena importância econô

mica em Icapara. 

A atividade da lavoura desenvolvida em Ica 

para, é de subsistência, voltada quase exclusivamente para 

o consumo da própria família. ~ exercida também pelas mu

lheres visto qu~ 57,6% das maes entrevistadas dedicam-se 

a ela. O principal produto cultivado é a mandioca. Outros 

produtos, como arroz e feijão são cultivados em menor es

cala •. 

Os aspectos apresentados até o momento ca 

racterizam Icapara como uma economia de subsistência vol

tada para o mercado. 

Dentro Je umQ verspectivd econ5micd pode

se dizer que a tendência gradativa de deslocamento das a 

tividades ocupacionais do setor pesca/lavoura para o se 

tor de serviços parece refletir, de certo modo, um tipo 

de economia de subsistência, voltada para o mercado urba-
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no, sem possibilidades de desenvolvimento, sem acumula 

çao de capital suficiente e agravada pela própria natu 

reza do produto de pesca. Em outras palavras, na me 

dida em que ocorre uma passagem de economia de subsis

tência para uma economia de mercado, também sem poss~ 

bilidades de desenvolvimento, isto pode resultar 

deterioração do nível de vida. 

numa 

Por outro lado, as perspectivas da econo

mia de Icapara parecem estar condicionadas ao fechamen 

to do Valo Grande que deverá modificar a composição da 

água do Mar Pequeno, em termos de salinidade, de tal 

forma que a manjuba, peixe prÓprio de água salobra, lS 

to é, peixe diadromo*, poderá desaparecer deste Mar. 

Desta forma, poderá ocorrer nova desarticulação da eco

nomla de Icapara, com consequências provavelmente ainda 

mais desfavoráveis para a população. 

* Diadromo = peixe do mar que desova no rio ou vice

versa. 
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4.2. ALEITAMENTO VO OLTIMO FILHO 

Os resultados apresentados a seguir referem-se 

ao gráfico 2 e tabela 4 • 

Os dados referentes ao tipo de aleitamento 

Último filho mostraram que 97,0% das crianças receberam 

do 

a ... 
leitamento materno até o 19 mês, 80,6% até o 39 mês, 56,7 % 

até o 69 mês e 45,5% até o 129 mês. Isto vem demonstrar que 

o aleitamento materno do Último filho é frequente e prolon-

gado embora com tendência ao declÍnio durante o primeiro a 

no de vida, particularmente acentuado a partir do 39 mês 

mas estabilizando-se a partir do 89 mês. 

Quanto ao leite materno exclusivo verificou-se 

que 66,7% das crianças foram amamentadas até o 19 mêi, 16,1% 

até o 39 mês, 16,7% até o 69 mês e 18,2% até o 129 mês. I~ 

to mostra que, para o Último filho, o declÍnio da amamenta

ção registrado no 19 trimestre mostrou-se muito acentuado , 

porém,com tendência levemente ascendente a partir do 59 mês. 

Houve um pequeno decréscimo no 49 mês em relação aos meses 

seguintes devido a um caso de retorno ao leite materno ex

clusivo após figurar no quadro da alimentação mista. No 59 

mês, a criança rejeitou a alimentação artificial e passou a 

se alimentar exclusivamente do leite materno. 

Com relação ao aleitamento misto registrou-se 

uma elevação nos três primeiros meses, partindo de 30,3% de 

crianças nesta categoria no 19 mês e atingindo o valor de 

64,5% no 39 mês. A partir daÍ, verificou-se um declÍnio na 

alimentação mista, registrando-se 40,0% no 69 mês. Esta qu~ 
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da permaneceu acentuada até o 89 mês estabilizando nos meses 

seguintes até atingir o valor de 27,3% até o 129 mês. 

~ importante salientar que a queda acentuada da 

alimentação mista não ocorreu em favor da alimentação mater

na exclusiva, visto a discreta elevação desta Última. Isto e 

quivale a dizer que o contingente de crianças que abandona-

ram a alimentação mista, integraram gradativamente o grupo 

de crianças alimentadas exclusivamente com leite em pÓ. 

O exposto acima pode ser comprovado analisando-

se o comportamento da alimentação artificial nos 12 meses. 

O aumento percentual de crianças nesta catego

ria partiu oe um valor baixo no 19 mês (3,0%) elevando-se ra 

pidamente nos meses seguintes, atingindo os valores de 19,4% 

no 39 mês, 43,3% no 69 mês, e estabilizando-se a partir do 

89 mês no valor de 54,2%. Desta forma, as taxas de aleita-

mento artificial, na sua trajetória ascendente, ultrapassa-

ram a taxa de aleitamento materno exclusivo antes do 39 -mes, 

a do aleitamento misto antes do 69 mês e a do materno total 

por volta do 79 mês e meio. 
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Tabela 4 - Distribuiç~o do tipo de aleitamento do ~ltimo filho no primeiro a~o de vida 
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4.3. ALEITAMENTO VO PRIMEIRO FILHO 

Os resúltados apresentados a seguir referem

se ao gráfico 3 e tabela 5. 

Considerando-se o leite materno total consumi 

do pelo primeiro filho, observou-se que 93,9% das crianças 

foram aleitadas no primeiro mês, 78,8% no 39 mês, 62,5% no 

69 mês e 44,8% no 129 mês de vida. Isto vem demonstrar que 

o aleitamento materno total ê frequente e prolongado, 

porém com uma tendência ao declÍnio durante o primeiro a-

no. 

Em relação ao aleitamento materno exclusivo , 

constatou-se que 72,7% das crianças receberam este tipo de 

alimentação no 19 mês, 27,3% no 39 mês, 25,0% no 69 mês e 

24,1% no 129 mês. Estes dados mostram que o aleitamento ma 

terno exclusivo sofreu uma queda bem acentuada no primeiro 

trimestre de vida, sendo que nos meses seguintes tendeu a 

estabilização. Tendo em vista que a alimentação artificial 

está sendo utilizada já nos três primeiros meses, pode-se 

considerar, de acordo com 52 SOUZA , que ocorreu um desma-

me precoce parcial no primeiro filho. 

No que diz respeito ao leite misto, nota-se 

que houve elevação percentual 
.. 

de crianças uma no numero a -
leitadas com leite materno 

.. 
de 18,2% 19 

... 
e em po' no mes pa-

51,5% 39 - No entanto, a partir do 39 - obser-r a no mes. mes 

tendência ao declÍnio, 37,5% 69 
... 

vou-se uma com no mes e 

20,7% no 129 mês. Isto parece significar que as crianças 

alimentadas com ambos os leites, em geral, deixaram de se 

alimentar com o leite materno passando para a alimentação 
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em pÓ exclusiva, dado que as taxas de aleitamento materno 

exclusiva apresentaram-se em declínio. 

Quanto à alimentação artificial, observou-se 
... 

que as taxas de aleitamento em po se dispuseram numa cur-

va sempre crescente durante o primeiro ano de vida, paE 

tindo de 6,1% no 19 mês e atingindo 51,8% no 129 mês. As 

sim, o número de crianças alimentadas com leite artifici-

al cresceu sensivelmente com a idade, de tal forma que a 

taxa de aleitamento em pÓ ultrapassou a de aleitamento ma 

terno exclusivo após o 39 mes, a de aleitamento misto no 

79 mês e meio e a de aleitamento materno total no 99 mês. 

Observou-se também, que a partir do 109 mês 

houve uma tendência à estabilização de todos os tipos de 

aleitamento utilizados. 

Deve-se salientar que houve um caso apenas 

de criança alimentada pelo leite de vaca "in natura" jun-

tamente com leite materno e que nos meses subsequentes ~ 

xou de ser aleitada ao peito. Este tipo de leite somen

te foi usado na alimentação desta criança que na época 

residia em Minas Gerais. Em IcapaL~, o leite de vaca não 

é produzido e nem se encontra disponível no mercado local. 
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Tabela 5- Distribuição do tipo de aleitamento do primeiro filho no primeirc a~c de vida 

Tipo de Materno Vaca Naterr.c 
leite 

exclusivo Misto PÓ 
"in natura" total Total 

Idade 
N9 % N9 % N9 % N? % N9 i I N9 % 

em meses j 

1 24 72,7 6 18,2 2 6,1 1 3,0 3P': 93,~ 33 100,0 

2 15 45,5 13 39,4 4 12,1 1 3,0 28 84,8 33 100,0 

3 9 27,3 17 51,5 6 18,2 1 3,0 26 78,8 33 100,0 

4 8 24,2 15 45,5 9 27,3 1 3,0 23 69,7 33 100,0 

5 8 24,2 14 42,4 10 30,3 1 3,0 22 66,7 33 100,0 

6 8 25,0 12 37,5 11 34,4 1 3,1 20 6 2' : 32 100,0 

7 8 25,0 12 37,5 11 34,4 1 3,1 20 6 2': 32 100,0 

8 7 24,1 10 34,5 11 37,9 1 3,4 17 58,~ 29 100,0 

9 7 24,1 7 24,1 14 48,3 1 3,4 14 48,3 29 100,0 

lO 7 24,1 6 20,7 15 51,7 1 3,4 13 44,8 29 100,0 

ll 7 24,1 6 20,7 15 51,7 1 3,4 13 44,8 29 100,0 

12 7 24,1 6 20,7 15 51,7 1 3,4 13 44,8 29 100,0 -I= 
-I= 

* Leite de vaca e leite materno 
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- ESTUVO COMPARATIVO VO ALEITAMENTO VO DLTIMO E VO PRIMEI 

RO FILHOS 

Os resultados apresentados a seguir referem

se ao gráfico 4. 

De um modo geral, pode-se dizer que a popula

ção de "Último filho" estudada, apresentou um comportamen

to muito semelhante à população de primogênitos, com rela

ção aos diferentes tipos de aleitamento utilizados. No en 

tanto, a sobreposição das curvas de aleitamento, nos dois 

casos, evidencia um fato que é a precocidade na substitui

ção do leite materno pelo artificial, do Último filho em 

relação ao primeiro. Desta forma tem-se que as quedas nas 

frequências de aleitamento materno, bem como os aumentos 

nas frequências de aleitamento artificial, registradas pa

ra o Último filho, foram mais acentuadas do que aquelas re 

gistradas para o primeiro filho, nos mesmos intervalos de 

tempo. 

Porém, as diferenças nas taxas de aleitamen

to nas duas populações não guardam uma constância nos 12 

meses, de modo a se obter curvas paralelas. Estas diferen

ças apresentam-se mais ou menos acentuadas em intervalos 

de tempos, ~ que se impõe a necessidade de analisá-las iso 

ladamente. 

Com relação ao leite materno total, no primei 

ro e Último trimestres, verifica-se que as frequências, ne~ 

te tipo de aleitamento, são mais nltas no Último filho que 

nos primogênitos. Assim, a queda do aleitamento materno do 

Último filho verifica-se a partir do 39 mês, voltando a se a 



46 

~x~ dos valores registrados pelo primeiro filho por 

volta do 99 mês, quando os valores se invertem. 

Quanto ao leite materno exclusivo, as difere~ 

ças nas frequências de aleitamento, já se acentuam a pa~ 

tir do 29 mês, sendo que para o Último filho, estas fre-

quências são mais baixas em todos os meses do primeiro ano 

de vida. 

Na evolução da prática de aleitamento misto 

verifica-se que as frequências registradas pelo Último fi 
lho foram maiores que no primeiro filho, com dife~ paE 

ticularmente acentuadas nos três primeiros meses. Isto se 

deve provavelmente ao acentuado declÍnio do leite materno 

consumido pelo Último filho no mesmo perÍodo. A partir 

do 99 mês, a diferença no aleitamento misto das duas pop~ 

lações se acentua, devido ao fato de que a estabilização 

da frequência de leite misto que ocorria a partir do 

mês para o primeiro filho, ocorre para o Último filho 

no 89 mês. 

109 

. -Ja 

A prática do aleitamento em pÓ exclusivo par~ 

ce não ter-se alterado nas duas populações quando se cons1 

deram apenas os três primeiros meses de vida. No entanto , 

a partir daÍ, as frequências registradas pela população de 

Último filho sobem mais rapidamente, indo se estabilizar 

dois meses antes do que ocorFia para o primeiro filho. Es 

te aumento acentuado nas frequêhcias do aleitamento·artifi 

cial para o Último filho, em relação ao primeiro, sugerem 

a hipÓtese de que hoje, as crianças passem a ser alimenta-

das com -leite em po em idades mais jovens do que anteri 
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ormente. Uma forma mais objetiva de se analisar estes da

dos ~ verificar em que mis a curva de aleitamento artifi-

cial supera cada uma das outras, o que pode ser verifica 

do na tabela 6. 

Tabela 6 - Tempo em que o aleitamento artificial supera 

~ outros tipos de aleitamento, segundo a or-

dem de nascimento. 

-

~ Materno Misto Materno 
o exclusivo total 

o 

Antes do 79 -mes 
Primeiro filho 99 

... 
mes 

49 mes e meio 

Antes do Antes do 79 mes 
(htimo filho 

39 
... 

69 meio mes mes e 

- z:::-;.-=::: -~ ~~ !'-~ ~~T:C·-e::.~·-=.-:..~ 
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Pelo que foi exposto até aqu~, verifica-se 

que, na população estudada, parece ter ocorrido mudan-

ças na prática do aleitamento do Último filho em r ela 

çao ao primeiro. 

Considerando-se a variação de idade en 

tre os primogênitos, estudou-se o aleitamento destes em 

dois grupos, a saber: Grupo I - primogênitos que têm a 

tualmente menos de 10 anos de idade, Grupo II - prim~ 

gênitos que têm atualmente mais de 10 anos de idade. 

Os resultados obtidos podem ser vistos nos 

gráficos 5 e 6 e nas tabelas 7 e 8 • 

Comparando-se as curvas de frequência nos 

vários tipos de aleitamento nestes grupos, verifica-se 

que o aleitamento materno total decresce mais rapida-

mente no grupo I do que no grupo II, atingindo no 129 

mês os valores de 30,8% e 56,2% respectivamente. Da me~ 

ma forma, o aleitamento materno exclusivo decresce mais 

rapidamente no grupo I do que no grupo II sendo que no 

primeiro, este tipo de aleitamento se interrompe no 79 

... 
mes com valor de 6,2%, enquanto que no segundo atinge o 129 

... 
mes com valor de 43, 7%. Finalmente, o aleitamento artificl:, 

al exclusivo cresce mais rapidamente no grupo I do que 

no grupo II atingindo o 129 mês com valores de 69, 2':, P 

37,5% respectivamente. Deve-se salientar y_ue apt·nds rtu 

grupo de primogênitos com menos de 10 anos, as frequên-

cias de aleitamento artificial superam todas as formas 

de aleitamento materno antes do 89 mês. 
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Tabela 7 

~ m 

e 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
I 

Distribuição do tipo de aleitamento do primeiro filho de O -- 10 anos, no 

primeiro ano de vida 
----- -~------- - --- - -- -

Materno 
Misto PÓ Materno 

total Total 
exclusivo 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

12 70,6 5 29,4 - - 17 100,0 17 100,0 

5 29,4 10 58,8 2 11,8 15 88,2 17 100,0 

2 11,8 11 64,7 4 23,5 13 76,5 17 100,0 

1 5,9 11 64,7 5 29,4 12 70,6 17 100,0 

1 5,9 10 58,8 6 35,3 11 64,7 17 100,0 

1 6,2 9 56,2 6 37,5 10 62,5 16 100,0 

1 6,2 9 56,2 6 37,5 10 62,5 16 100,0 

- - 7 53,8 6 46,1 7 53,8 13 100,0 

- - 4 30,8 9 69,2 4 30,8 13 100,0 

- - 4 30,8 9 69,2 4 30,8 13 100,0 

- - 4 30,8 9 69,2 4 30,8 13 100,0 

- - 4 30,8 9 69,2 4 30,8 13 100,0 
~- ------ -- '--------- U1 

1-' 
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Tabela 8 - Distribuição do tipo de aleitamento do primeiro filho maior ce ~- anos, no 

primeiro ano de vida 

~ Materno M" t P... Vaca Materno 

1 

T t 1 exclusivo lS 
0 0 "in natura" total 0 a 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 
s 

1 12 75,o 1 6,2 2 12,5 l* 6,2 14 87,: 1 16 1oo,o 

2 10 62,5 3 18,7 2 12,5 1 6,2 13 81,2 16 100,0 

3 7 43,7 6 37,5 2 12,5 1 6,2 13 81,2 16 100,0 

4 11 7 43,7 4 25,0 4 25,0 l 6,2 ll 68,7 16 100,0 

5 11 7 43,7 4 25,0 4 25,0 1 6,2 ll 68,7 16 100,0 

6 7 43,7 3 18,7 5 31,2 1 6,2 10 62,5 16 100,0 

7 7 43,7 3 18,7 5 31,2 1 6,2 10 62,5 16 100,0 
c: ., 

~~ 8 7 43,7 I 3 18,7 I 5 31,2 I 1 6,2 110 62,5 I 16 100,0 
::rJ :.
C/---

f~~ 9 11 1 43,7 1 3 18,7 1 5 31,2 1 1 6,2 110 62,5 1 16 1oo,o 
Ul~-~ ·.·.: ., 

I [- 10 7 43,7 2 12,5 6 37,5 1 6,2 9 56,2 16 100,0 
t:;.l ,. 

L 11 7 43,7 2 12,5 6 37,5 1 6,2 9 56,2 16 100,0 

f-.. 12 1 43,7 2 12,5 1 6 37,5 1 1 6,2 1 9 56,2 1 16 1oo,o ~ 
Q ]· 

= 

* Leite de vaca e leite materno 
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4.4. ESTUVO COMPARATIVO VO ALEITAMENTO EM !CAPARA COM OU 

TRAS ÃREAS RURAIS 

Considerando as variações existentes entre 

os resultados encontrados em Icapara e os de estudos rea 

lizados em outras áreas, tentou-se apenas descrever suas 

diferenças mals significativas, deixando-se para estudos 

posteriores, um maior aprofundamento analitico destas va 

riações de padrão comportamental. 

PATHMANATHAN 
35 

em 1973 ao analisar uma 

zona rural na Malásia, verificou que 47,8% das crianças 

de até 3 meses de idade, eram alimentadas com leite mater 

no exclusivo, 26,1% com leite misto e 26,1% com leite ar

tificial. Com relação às crianças de seis meses de idade, 

51,0% eram alimentadas com lei te ma terno exclusivo e 26,5% 

com leite artificial. Comparando-se este estudo com o rea 

lizado em Icapara, observa-se que de um modo geral, ambos 

se assemelham, no que se refere à frequência elevada do 

aleitamento materno (acima de 70%, tanto no primeiro qua~ 

to no Último filho), em crianças com até três meses de i

dade. No entanto, em relação à proporção entre os tipos 

de aleitamento, vemos que é maior nas crianças de Icapara 

em termos de aleitamento exclusivo, enquanto que na zona 

rural da Malas ia a proporção de cri ctnç,,::; com aleitamento 

artificial (misto e p6) ~ maior. Isto implica em dizer 

que, na zona rural da Malasia, houve uma proporção maior 

de crianças que estão sendo alimentadas com leite artifi

al, apesar da alta frequência encontrada no aleitamento 
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materno. 

MONTEIRO 30 em 1975, encontrou no Vale do 

Ribeira, Estado de S~o Paulo, 1~,0% de crianças aleitadas 

ao peito até três meses, 65,0% até seis meses e 50,0% até 

um ,1no de idade. Este resultado assemelha-se mais, em ter 

mos proporcionais, ao comportamento da prática do aleita-

mente materno de Icapara (80,6%, 56,7% e 45,5% das crlan-

ças com seis meses de idade, no terceiro mês, no sexto 

-mes e um ano de idade, respectivamente). 

MONCKEBERG 
29 ~ 

, estudando uma area no Chi 

le nos anos de 1967 e 1974, encontrou, respectivamente, 28,0% 

e 19,0% das crianças com seis meses de idade, com aleita-

mente materno exclusivo; 26,0 e 18,0% com aleitamento mi~ 

to e 46,0% e 63,0% com aleitamento artificial. Comparando-

se com os dados de Icapara,observa-se que o comportamento 

da prática do aleitamento materno está mais prÓximo dos 

dados apresentados por MONCKEBERG em 1967 (54,0% no Chile 

e 56,7% em Icapara). 

O estudo realizado por SANJUR 47 em uma 

aldeia pré-industrial do México, revelou que o leite ma-

terno exclusivo foi a alimentação de 61,0% das crianças ~ 

tê os três meses de idade e de 9,0% delas,até os seis me 

ses, o que parece mostrar um declÍnio acentuado em rela-

çao aos meses observados. Os dados em Icapara revelam por 

um lado, uma proporção mais baixa do que as encontradas 

por SANJUR (61,0% no México e 16,1% em Icapara), nos três 

primeiros meses e por outro lado, a taxa de aleitamento 

materno exclusivo aos seis mese~ permanece estabilizada 
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em Icapara (16,7%) enquanto que na aldeia mexicana caiu sen 

sivelmente. 

Em relação aos estudos apresentados, obser-

vou-se que os resultados obtidos em Icapara se aproximam 

30 dos estudos de MONTEIRO , provavelmente por pertencerem 

a uma mesma dimensão espacial - Vale do Ribeira - por um la 

do, e com época de realização do estudo muito prÓximas. 
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5. CONCLUSDES 

l. O aleitamento materno como forma exclusiva, é frequente ~ 

penas em torno do perÍodo neo-natal, embora cerca de um 

quinto das crianças o recebam durante todo o primeiro ano 

de vida. 

2. O a1eitamento artificial como forma exclusiva de a!imenta 

ção láctea, embora pouco frequente em torno do perÍodo 

neo-natal, tende a substituir o aleitamento materno exclu 

sivo ou misto, sendo recebido por mais de cinquenta por 

cento das crianças no final do primeiroano de vida. 

3. O aleitamento misto apresenta frequência variável,. ceden 

do lugar ao aleitamento materno exclusivo em torno do p~ 

rÍodo neo-natal e ao aleitamento artificial na forma ex 

clusiva, no final do primeiro ano de vida, embora persis

ta em cerca de um quarto das crianças no primeiro ano de 

vida. 

4. O aleitamento materno total é frequente e prolongado no 

primeiro 1.ano de vida, embora no fim deste perÍodo, não se 

]a recebido por 54,4% das crianças. 

5. O aleitamento materno exclusivo, apresenta frequências 

mais baixas nos Últimos filhos do que nos primogênitos 

das mesmas famÍlias, no primeiro ano de vida. 
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6. O aleitamento materno total apresenta frequências mais 

baixas nos Últimos filhos do que nos primogênitos das 

mesmas famÍlias do 49 ao 99 mês de vida. No pFimeiro. 

e Último trimestres, as frequências são mais altas nos 

Últimos filhos do que nos primogênitos. 

7. O aleitamento artificial apresentou-se com ~equências 

crescentes, tanto para o primeiro quanto parb o Último 

filho, no primeiro ano de vida. Entretanto~ superou os 

outros tipos de aleitamento no Último filho, mais pre

cocemente do que no primogênito. 

8. O aleitamento misto apresentou-se com frequências mais 

altas nos Último filho do que nos primogênitos no pri 

meiro semestre e Último trimestre de vida. 
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6. RECOMENVAÇDES 

Este estudo compreendeu um dado momento hi! 

tórico da Vila de Icapara, em que estão sendo introduzidos 

outros fatores que irão certamente determinar mudanças so 

ciais acentuadas. 

Desta forma, seria recomendável: 

1. Manter as observações as famílias estudadas, em rela-

-çao ao aleitamento materno, bem como introduzir novas 

famÍlias para o estabelecimento de um estudo comparati-

vo. 

2. Acompanhar com projetos de estudos complementares, as 

modificações sociais e econômicas que ocorrerem na Vi-

la de Icapara. 

3. Desenvolver estudo comparativo da Vila de !capara com 

outras 
~ 

areas semelhantes. 



60 

7. REFERtNCIAS BIBLIOGR~FICAS 

l. ADDY, D. D. - Infant feeding: a current view. B~~t. med. 

J., 1; 1268-77, 1976. 

2. APPLEBAUM, R. M. - Técnicas modernas para o êxito da ama 

mentação. Cl~n. Ped~at., 9 (12), 1970. :separata tra 

duzida:. 

3. ARRUDA, R. V. & GONDIN, W. C. - Estudo do alactamento 

materno em Fortaleza. Ped~at. p~ãt., S. Paulo, 44: 

331-4, 1970. 

4. BADER, M. B. - Breast-feeding: the role of multinational 

corporations in Latin America, Int. J. !U.th SeJt.v., 6: 

609-23, 1976. 

5. BAFNA, P. et al. - A study of attitudes of practising 

doctors to infant feeding. 1nd~an Ped~at., 11: 563-6, 

1974. 

6. BAZZANELLA, W. apud LOPES, J. R. B. - V~envolv~mento 

e mudança 6oeial. 2a. ed. São Paulo, Ed. Nacional 

1971. 

7. BEHAR, M. -Una poderosa medicina. Salud paname~.. 7 

(3/4): 16-9, 1975. 

8. BROWN, R. E. - Breast feeding in modern times. Ame~. J. 

el.in. NutJL. , 2 6 : 5 56-6 2, 19 7 3 • 



9. BURTON, R. apud 15 FOMON, S. J. 

61 

10. CHAVEZ, A. et al. - Role of lactation in the nutrition 

of low socio-economic groups. Eeo!. Food Nu~~., 4: 

159-69' 1975. 

11. CUNNINGHAM, A. S. - Infant mortality, breast-feeding , 

and improved heal th surveillance. Pedia.~~,[cJ, , 50 : 

823-4, 1972. 

12. DAVIDSON, W. D. apud 23 JELLIFFE, D. B. 

13. DIEGUES, A. C. S. - P~ ea e ma~ginalização no li~o~a! 

pa.u!~~a. São Paulo, 1973. (Dissertação de Mestrado 

Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Fi

losofia, Letras e Ciências Humanas da USP] 

14. DOUGLAS, J. W. B. apud 21 HARFOUCHE, J. K. 

15. FOMON, S. J. - Nu~~ieion in6an~i!. México, Ed. Interame 

ricana, 1976. 

16. FORSYTH, D. The history of infant feeding from ; · the 

Elizabethan times .. P~oe. ~OIJ • .6 oe. Med., 4: 110-41 , 

1911. 

17. GERSTEINBERG, H. J. & RUTH, H. O. apud HAMBRAEUS, L. 20 



18. GRAY, R. H. - Breast feeding and maternal and child 

health. Cajan.U6, 9: 214-22, 1976. 

19. GRULEE, C. G. apud 11 CUNNINGHAM, A. S. 

62 

20. HAMBRAEUS, L. - Proprietary milk versus human breast milk 

in infant feeding: A critical appraisal from the nu

tritional point of view. Pediat. clin. N. Ame~., 24: 

17-37' 1977. 

21. HARFOUCHE, J. K.- The importance of breast-feeding. J. 

t~op. Pediat., 16: 135-69, 1970. 

22. JELLIFFE, D. B. - Approaches to village level infant 

feeding. J. t~op. Pediat., 17: 171-4, 1971. 

23. JELLIFFE, D. B. - Evolución de la alimentación infantil. 

In: ____ • La nut~iciôn in6antil en las zona.6 t~op~ 

cale6 fJ & u bt~o picale6 • Ginebra, Organizacion Mundial 

de la Salud, 1970, P• 13-32 ~OMS - Série de monogra

fias, 29~. 

24. JELLIFFE, D. B. - Human milk, nutrition, and the world 

resource crisis. Science, 188 (4188), 1975. 

25. JELLIFFE, D. B. - World trends in infant feeding. Ame~. 

J. clin. Nut~., 29: 1227-37, 1976. 

26. JELLIFFE, D. B. & JELLIFFE, E. F. P. - The infant food 

industry and international child health. Int. J. 

H l:th se}[. v • , 7 : 2 4 9- 54 , 19 7 7 . 



63 

27. MARIN, P. S. - Lactancia natural: desafio en las enferme 

dad, desnutricion y mortalidad infantil. Re.v. ch .i..td. 

Pe..d.i.at., 45: 259-60, 1974. 

28. MONCKEBERG, F. - Infant feeding and weaning practice: 

The problemas it exists in developing countries. 

Aw:t. Pe..diat. J., 9:48-63,1973. 

29. MONCKEBERG, F. - Lactancia materna corta: alto riesgo en 

palses desarrollados. Re.v. me..d. Chi.te.., 104: 676-80, 

1976. 

30. MONTEIRO, C. A. - Epide..mio.togia da V. P. C. e..m ~~c.te.~ 

Jz.u1La.i.6 do Vaie. do Ribe..iJLa. São Paulo, 1977. :nissert~ 

ção de Mestrado- Faculdade de Medicina, USP:. 

31. MULLER, N. L. - Uma vila do litoral Paulista.- Icapara. 

Bo.t. pau.e.. Ge..ogJL., (1): 22-30,1949. 

32. NARAYANAN, I. et al. - Some infant feeding and rearing 

practices in a rural community in Pondicheny. Ind.i.an 

Pe..diat., 11: 667-71, 1974. 

33. NEVA, K. et al. - Actitudes y conducta de lactancia en 

100 madres de Santiaeo. Re.v. chi.fd. Pe..di.a.t., 44: 

475-80, 1973. 



64 

34. ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD- El valor incem 

parable de la leche materna, Washington D.C., 1972, 

[oPAS - Publ. cient., 2 50]. 

35. PATHMANATHAN, I" - A study of current infant feeding 

practices in rural north Malaysia as a basis for 

determining needs in nutrition education. Sth. A-

~ ia.rr. J. tJr.op. Med. publ. Hlth, 6: 402-6, 1975. 

36. PEREIRA, L. - En& a.i~ de 6 oc.iologia. do d~ envolvimento. 

São Paulo, Ed. Pioneira, 1970. 

37. PIERSON, D. & TEIXEIRA, C. B. apud Departamento de~ 

guas e Energia Elétrica. Serviço do Ribeira -.Comu~ 

. d . 1 d 50 n2da es 2so a as. 

38. PLANK, S. J. & MILANESI, M. L. - Mortalidad infantil 

rural: alimentacion infantil y mortalidad en Chile 

rural. Cua.d. Med. Soe.., 14 (2): 20-6, 1973. 

39. PUFFER, R. R. & SERRANO, C. V. - Ca.Jr.a.c.teJr.~ tic.~ de .ta. 

moJr.ta.lida.d err. la. rr.inez. Washington, D. c., Organi

zación Panamericana de la Salud, 1973. (OPS - Publ. 

cient., 262). 

40. RAIMBAULT, A. M. - Evolution de 1 1allaitement maternel: 

la situation actuelle. (xerocópia sem nota tipogrâ 

fica]. 



65 

41. REPETTO, G. - Influencia de la lactancia materna en el 

nino. Rev. Pedia.tJtia. Sa.ntia.go, 16: 119-24, 1973. 

42. RICHARDSON, J. I. - Review of international legislation 
' 

establishing nursing breaks. J. t!top. Pedia.t., 21: 

249-58, 1975. 

43. RIOS, G. S. L. - A pesca artesanal como parte do setor 

de subsistência: sua abordagem sociolÓgica. Ciên. 

Cu.lt., 28: 397-406, 1976. 

44. ROCHA, J. et al. -Aspectos clÍnicos e patolÓgicos da 

desnutrição em crianças abaixo de 6 meses de idade. 

Pedia.t. p!ta.t., S. Paulo, 42 (7/8): 41-8• 1971. 

45. SADRE, M. & EMAMI, E. - The changing pattern of malnu

trition. Ec.ol. Food Nu.tJt., 1: 55-60, 1971. 

46. SANJUR, D. et al. - Infant nutrition and socio-cultural 

influences in a village in central Mexico. T~r.op. geoglt. 

Med~, 22: 443-51, 1970. 

47. SANJUR, D. et al. - La alimentaci5n de los lactantes y 

el destete en um medio rural preindustrial. Boi. 06-ic.. 

~a.n.i..t. panameiL., 71: 781-339, 1~71. 

48. SANTORELLI, L. - The bottle-feeding revolution in less 

developed countries. Ca.jan~, 10 (2): 78-85, 1977. 



66 

49. SANTOS, I. - Investigação inte~americana de mortalidade 

na infância: alguns aspectos do aleitamento materno 

em Recife e ações em desenvolvimento. 

.& a.n.Lt. pa.na.me.Jt., 81: 399-404, 1976. 

Bot. 06.ic. • 

50. SÃO PAULO. Departamento de Águas e Energia Elétrica. Ser 

viço do Ribeira - Comun-i.da.de6 11, ota.das • São. Paulo 

19 6 7 frelatório]. 

5l.,SMITH, C. A. - Breast feeding and the community. N. z. 
me.d. J., 83: 369-71, 1976. 

52. SOUZA, P. L. R. et al. - Desmame precoce. J. Pe.d-i.a.t., 

Rio de Janeiro, 41 (7/8): 39-42, 1976. 

53. TABA, A. H. - Nutritional problems in the weaning period 

J. tJtop. Pe.d-i.a.t., 16: 212-48, 1970. 

54. VAHLQUIST, B. - Evolution of breast feeding in Europe. 

J. tJtop. Pe.d-i.a.t., 21: 11-8,1975. 

55. WICKES, I. G. apud 23 JELLIFFE, D. B. 

56. WOODBURY, R. M. apud CUNNINGHAM, A. s. 11 

57. ZIGHELBOIM, I. et al. - Encuesta sobre lactancia mater

na. Re.v .. Oú,te.t. G-i.ne.c.. Ve.ne.z., 28:545-57, 1968. 



ANEXO I 

C3 
~ 
w 
(/) 
z w 

24:. .. 

ESQUEMA DE LOCALIZAÇAO 

CIDADE OE .Â. QJA!S _ _ 1 2 l(m 

r~ 
!CA PARA. 

~--- --· ----. M .l 'l PEé/ J EN O ------- ----- -------

22.l 

02 

jk_ 

PIIUI!TANO 

--""--

26 
27 

25 

' \ 
I 
I I 

I I 28 
I I' 
1·'---,,.29 

03 

POV EMBU 

90A 
50 

90 . 89 
I 
I 
I 34 35 36 37 

~6A 
88 

,..-...=.......,~7f!6~5 

CANPO ~t 
82 · 

13 

,9A 6 
5 4 

OI 

~ -

07 
I 

-="L 

).~L 

~ """""-

MAR PEQUENO 

N. 

FINAL • 

P/ESTRAOA DA 
BARRA DO AI8EJAA 

161\f 
16~ 

166 

164• 165A• 

163; ' 1~~-

162 

161, 

160· 

159. 
158· 

157• 

156" 

155· 
154· 

123A !23 .122A 

12'1 

08 

· 125 125A 
126 
114 115 16 117 

122 

121 · 
120 

119 

118 

RUA QUI RI NO E FRANCO 

112 113 
ATERRO N0\10 

1538 

. 153A 

"153 

. 152 

·151 

. 150 

. 149 

. 148 143C 

---..J..-
143 8 

P/ PONTAL DO ICAPf<RA 
.-'"T'"Ir---

143 A 

Pt.NTANO 

· QUADRO I DENTIFICAÇAO 
-~r---------------------~ 

LOC. !CAPARA. 

MUN. IGUAPE 

DATA : 22 -10-75 

REC . 

SUCEN 



N9 

l 

2 

3 

.. 
s 

6 

7 

8 

9 

i 

ANEXO 2 

FORMULÁRIO PARA AS MÃES: 

Nome da entrevistada·-----------------------------------------
Local de nascimento 
Tempo de residência/ICA 
Local de nascimento do 
marido ou responsável ----------------------------------------

Tempo de residência do 
marido ou responsável/ICA ------------------------------------

l. COMPOSIÇÃO FAMILIAR DOS RESIDENTES 

·-·-·- >------ -

Nome 
Filia Sexo Ida- Escola- Trabalho Local de - -
~-sa.o ----·- --- - de __ r_id~de trabalho 

-~----- f-· 

--- ~--- ._ ---

.. ---.-.-~-·-. 

-··-· 

- ---- ---~---- -~------ ~-- --- .. - ~------ -- =------· 

--- f------

~o 

1. Idade do primeiro filho vivo -----
2. Idade do Último filho 



I 
I 

I 
• Meses 
I 
I 

Tipo L~ A 

i 19fi1ho 
I 
Oltimo 
filho· 

2. ALIMENTAÇÃO INFANTIL 

---- -- - ---- ·-·--- ----------

A L E I T A M 
--- --- ---·-

! 
1 2 3 4 5 6 

I 

B A B A B A B I A B A B A 
I 

! I 
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I 
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I 
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I 
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* Tipo de leite: A - Leite materno exclusivo 
B - Leite em pÓ exclusivo 

-- ------ -----

E N T o 

7 a· 9 

B A B A 

! 

---- ·-·--

10 

B ,A B 
' ~ 

I 

11 

A B A 

12 

B 

..... ..... 



FORMULÁRIO PARA O PAI/RESPONSÁVEL 

1. Qual é a principal atividade de trabalho do Sr? 

1. pesca ---------------------------------------
2. agricultura---------------------------------
3 • ... 

2. Tem outra atividade? Qual? 

3. Que fazia antes de se dedicar à 

iii 

-------------------------
Com que idade começou a ----------------------------------

~. Por que se dedicou a -------------------------------------

5. guanto ao trabalho 1 
.. 
e: 

5.1. 
5.2. 

5.3. 

dono de barco 
autônomo, - proprietário na o 
assalariado 

ganha/meia ------------------------
ganha/ parceria -------------------
ganha/mês 
ganha/dia 

6. Responda, por favor: O Senhor tem: SIM 

1. rêde 
2. espinhel/cerco 
3. rede de espera ... rede para peixe grande 

NAO 

7.(Se fÔr dono de barco) - Qual é a capacidade do barco? 

Coao o Senhor adquiriu o barco? 

Tem camaradas para pescar? Quantos? 

Coao o Senhor paga para eles? 

Tea algum vínculo empregatício? (INPS) 



8. Com quem o Senhor pesca? Quantos no barco? 

9. Para quem o Senhor pesca? Qual é a relação? 

10. Tipo de peixe (tipo, mês quantidade) 

11. Do que o Senhor Pesca, o que o Senhor tira para sua casa? 

12. Tem algum vínculo empregatício? (INPS) 

13. Onde o Senhor vai pescar? 

1~. Alguém financia algum equipamento para o Sr? Quem? Como? 

lS. Qual atividade outra do Senhor? 

16. O Senhor pretende mudar de trabalho? Por que? 

Data I I 
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